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УДК 324 – 342.8 

Чубаєвський В. І. 

 

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ  

НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ (1991–2014 рр.) 

 

Досліджено правові підстави участі громадян України у президентських виборах 

1991–2014 рр. Здійснено аналіз законів України «Про вибори Президента України» та 

інших нормативно-правових актів, що регламентували участь громадян в 

президентських електоральних циклах. Акцентовано увагу на кількісних показниках та 

формах такої участі, зокрема під час збору підписів на підтримку кандидатів у 

президенти, їх висуванні через політичні партії (блоки), трудові колективи та збори 

виборців, участь громадян у виборчих комісіях різних рівнів. Простежено динаміку 

змін законодавства щодо відповідності європейським стандартам та нормам 

проведення демократичних виборів. 

Ключові слова: Україна, вибори, електорат, виборчий процес, закон про вибори, 

Президент України. 
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Чубаевский В. И. Правовые основания участия граждан Украины в президентских 

выборах 1991–2014 гг. 

Статья посвящена исследованию правовых оснований участия граждан Украины 

в президентских выборах 1991–2014 гг. Проведен анализ законов Украины «О выборах 

Президента Украины» и других нормативно-правовых актов, которые 

регламентировали участие граждан в президентских электоральных циклах. 

Акцентировано внимание на количественных показателях и формах такого участия, в 

частности во время сбора подписей избирателей на поддержку кандидатов в 

президенты, их выдвижении через политические партии (блоки), трудовые коллективы 

и собрания избирателей, участия граждан в избирательных комиссиях различного 

уровня. Показана динамика изменений законодательства в соответствии с 

европейскими стандартами и нормами проведения демократических выборов. 

Ключевые слова: Украина, выборы, электорат, избирательный процесс, закон о 

выборах, Президент Украины. 

 

Chubayevskiy V. I. Legal bases of the participation of the Ukraine’s citizens in the 

presidential elections (1991–2014.) 

The article deals with the research of the legal bases of the Ukraine’s citizens in the 

presidential elections 1991–2014. The analysis of the laws of Ukraine «On the election of the 

President of Ukraine» and other normative-legal acts, that regulated participation of citizens 

in the presidential electoral cycles has been implemented. The quantitative indicators and 

forms of such participation, in particular while collecting signatures in support of 

presidential candidates, their nomination via political parties (blocks), labour groups and the 

voters’ aassemblies, the participation of citizens in electoral commissions of different levels 

has been focused. The dynamics of the legislation’s changes as to the correspondence to the 

European standards and norms of the democratic elections’ holding has been followed. 

The process of the electoral legislation’s improvement according to the needs and 

requirements of the modern political process, norms of the international law, and comments 

of the international and domestic observers has been noted. The role of political parties while 

reducing the weight of the assembly of voters has been significantly increased. The increase 

of the electoral process’ transparency, powers of the official observers, including those from 

the public organizations has taken place. Some forms of the massive attraction of citizens to 

the electoral practices, in particular institution of collecting signatures in support of the 

candidates and participation of the labour groups in the electoral process has not withstood 

the test of time. 

Key words: Ukraine, elections, electorate, electoral process, law on the elections, 

President of Ukraine. 

 

Важливою складовою частиною участі громадян України у процесах 

демократичної трансформації є вибори, які сприяють залученню широких мас 

населення до формування владних структур і є водночас визначальним чинником 

легітимації політичної влади. Особливу роль тут грають вибори глави держави як 

центральної фігури в структурі органів державної влади та управління. Якісні 

характеристики електоральної участі громадян значною мірою обумовлені 

демократичною спрямованістю виборчого законодавства про вибори Президента 

України, його відповідністю міжнародним стандартам проведення чесних, 

демократичних виборів, які базуються на принципах відкритості та змагальності 

виборчого процесу.  
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Метою статі є аналіз виборчого законодавства про вибори Президента України у 

контексті аналізу форм і принципів участі громадян в електоральному процесі, його 

відповідності європейським нормам виборчого права. 

Вагомий внесок у розробку виборчого законодавства, його політико-правовий 

аналіз здійснили такі вітчизняні юристи, історики та політологи, як О. Вишневська, 

Я. Давидович, В. Завалевська, Ю. Ключковський, А. Магера, М. Охендовський, 

А. Романюк, М. Рябець, І. Шкурат та ін. 

25 червня 1991 р. Верховна Рада УРСР прийняла рішення про запровадження 

посади Президента України. На початку липня цього ж року українським парламентом 

ухвалено закони «Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та 

доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР», «Про Президента 

Української РСР», «Про вибори Президента Української РСР» [1–3].  

Вибори першого Президента України проводилися 1 грудня 1991 р. разом із 

референдумом на підтвердження Акту проголошення незалежності України за Законом 

«Про вибори Президента Української РСР» від 5 липня 1991 р. [3]. Для проведення 

виборів утворено 27 округів. Вибори проходили за мажоритарною системою 

абсолютної більшості. Це підтверджує норма закону: «Вибори визнаються такими, що 

не відбулися, якщо в них взяло участь менше половини виборців, внесених у списки 

виборців» (ст. 17).  

Особливістю цього закону була його лаконічність, оскільки він нараховував усього 

20 статей. Глава держави обирався на основі загального, рівного і прямого виборчого 

права при таємному голосуванні строком на п’ять років. Президентом країни міг стати 

громадянин України віком не молодше 35 років, який проживає на території 

Української РСР не менше десяти років і володіє державною мовою (ст. 1).  

Гласність і прозорість виборчого процесу, а відповідно й легітимність 

новообраного президента, забезпечували широка участь у ньому представників 

кандидатів на посаду глави держави, партій, громадськості. Так, під час голосування, 

підрахунку голосів на виборчих дільницях і виборчих округах, а також при визначенні 

результатів голосування мали право бути присутніми народні депутати, представники 

політичних партій, громадських об’єднань і рухів, трудових колективів, колективів 

професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів 

виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах, органів 

державної влади, довірені особи кандидатів у президенти тощо. Представникам ЗМІ 

гарантувався безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов’язані з виборами 

(ст. 4). 

Висувати претендентів на кандидата в президенти мали право політичні партії, 

громадські об’єднання і рухи в особі їх республіканських органів, трудові колективи, 

колективи професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, 

зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців з числа українських 

громадян. Закон також закріплював право громадян на самовисування претендентом на 

кандидата в президенти (ст. 10). 

Легітимність майбутнього глави держави підкріплювалася підписами виборців. 

Претендент на кандидата у Президенти України мав зібрати на свою підтримку 100 тис. 

підписів (ст. 10). Збирання підписів громадян на підтримку висунутого претендента на 

кандидата в президенти мало проводитися відповідно до Закону Української РСР «Про 

всеукраїнський та місцевий референдуми». 

Кандидат в президенти мав право мати 30 довірених осіб (ст. 13). Таким чином, 

коло громадян, які за законом про вибори Президента України так чи інакше 

долучалися до процесу виборів глави держави, було достатньо значним. До них слід 

додати членів Центральної (27 осіб), окружних (9–15 осіб) та дільничних (5–19 осіб) 
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виборчих комісій, участь яких регламентовано Законом Української РСР «Про вибори 

народних депутатів Української РСР» (ст. 21, 23, 25). Зокрема цим же законом 

визначено повноваження ЦВК, повноваження і порядок утворення окружних і 

дільничних виборчих комісій, строки проведення реєстрації кандидатів та ін. 

Вибори Президента України 1994 р. були позачерговими і проходили у два тури 24 

червня і 10 липня. Вони проводилися за Законом України «Про вибори Президента 

України» 1991 р. із змінами та доповненнями, внесеними відповідними законами від 9 

жовтня 1991 р. та 24 лютого 1994 р. [5]. Цей закон порівняно із попереднім був 

досконалішим і містив вже 44 статті, а не 20, як у попередньому законі. Водночас він 

мав чисельні посилання на Закон України «Про вибори народних депутатів України», 

де регламентовано окремі процеси і виборчі процедури.  

Набули змін положення, що є ключовими з точки зору легітимності виборчого 

процесу – регламентація участі представників кандидатів, партій і громадськості на 

засіданнях виборчих комісій. Гласність виборчого процесу забезпечувалася правом 

участі у засіданнях виборчих комісій довірених осіб кандидатів у президенти або 

уповноважених ними осіб, по одному представнику від партій (блоків) та зборів 

виборців, які висунули кандидата в президенти, від позапартійних комітетів виборців, 

створених для контролю за ходом виборчої кампанії, а також офіційні спостерігачі від 

іноземних держав і міжнародних організацій (ст. 7, ч. 4). Натомість такого права 

позбавлено народних депутатів, представників громадських об’єднань і рухів, трудових 

колективів, військовослужбовців по військових частинах, представників органів 

державної влади. 

Принципово важливим з точки зору демократичності виборів стало надання права 

участі у виборчому процесі міжнародним спостерігачам та позапартійним. У законі 

дещо впорядковано діяльність ЗМІ. Зокрема, поряд з їхнім правом на безперешкодний 

доступ на збори і засідання закон зобов’язував виборчі комісії, державні органи, органи 

місцевого самоврядування надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення 

виборів (ст. 7, ч. 5).  

Виборчі дільниці, як і на попередніх виборах, утворювалися у кількості від 20 до 

3 000 виборців, а у виняткових випадках – з меншою або більшою кількістю виборців 

(ст. 12, ч. 3). Як показав досвід проведення виборів, така велика кількість виборців на 

виборчій дільниці створювала додаткові перешкоди для волевиявлення громадян у 

вигляді величезних черг під час голосування, а тому за рекомендаціями міжнародних 

спостерігачів мала бути скорочена. Кількісний склад окружних виборчих комісій 

встановлено у кількості 11–30 осіб, дільничних – від 5 до 11 (ст. 14, ч. 2, ст. 15, ч. 1). 

Таким чином, кількість членів ОВК збільшено майже вдвічі, натомість зменшено 

кількісний склад ДВК. 

Чинником легітимації партії (блоку) виступав кількісний склад партії та форумів, 

на яких проводилося висування кандидатів у президенти. Право висувати кандидати в 

президенти мали лише чисельні політичні партії (виборчі блоки), які нараховували у 

свої лавах не менше 1 000 членів, а з’їзд (конференція) були правомочні вирішувати 

питання висування претендента, якщо на ньому присутні більше 2/3 обраних делегатів, 

але не менше 200 осіб (ст. 21, ч. 1, 4). Натомість збори виборців, які мали право 

висувати кандидата в Президенти України, були правомочні, якщо в них бере участь не 

менш як 500 громадян (ст. 23, ч. 1). Тут вочевидь простежується дискримінація 

позапартійних громадян порівняно з членами партії.  

Новацією закону було те, що рішенням зборів виборців, прийнятим більшістю 

голосів, затверджувалася ініціативна група виборців у складі 10–25 учасників зборів 

(ст. 23, ч. 3). Ця група мала займатися процедурними питаннями щодо реєстрації 

кандидата. ЦВК мала реєструвати ініціативну групу виборців як таку, що набуває 
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статусу суб’єкта висунення конкретного претендента (ст. 24, ч. 5). Отже, виборчий 

процес збагатився новою формою електоральної участі громадян. 

Зокрема, закон не передбачав інститут самовисунення, право на яке мали 

громадяни у попередньому законі про вибори президента. 

Зазнало змін положення про умови збору підписів виборців. Як і в попередній 

редакції закону, претендент мав бути зареєстрований як кандидат в Президенти 

України, якщо його кандидатуру підтримують своїми підписам не менше як 100 тис. 

громадян України. Водночас необхідно було зібрати підписи не менше як 1 500 

громадян у кожному із 2/3 загальної кількості виборчих округів (ст. 25, ч. 3). 

Вибори Президента України 1999 р., які відбулися у два тури 31 жовтня і 14 

листопада, проводилися за новим Законом України «Про вибори Президента України», 

який набув чинності у березні 1999 р. [6]. Необхідність прийняття нового Закону 

базувалася на двох основних чинниках. По-перше, влітку 1996 р. прийнято 

Конституцію України, яка заклала підвалини українського державотворення і закріпила 

нові параметри для законодавчого поля держави. По-друге, колишній закон про вибори 

глави держави містив значну частину правових норм з посиланням на конкретні 

положення Закону України «Про вибори народних депутатів України», прийнятого у 

1993 р., що втратив чинність у зв’язку з прийняттям нового закону у 1997 р. [6, с. 11]. 

Новий Закон України «Про вибори Президента України» мав низку переваг 

порівняно з попереднім законом. Одна із них – виборчі цензи. Насамперед, на відміну 

від попереднього закону, законодавець вилучив ценз для ув’язнених, тобто новим 

законом не передбачалося призупинення виборчого права для осіб, які за вироком суду 

перебувають у місцях позбавлення волі та у місцях примусового лікування. Для 

кандидата у Президенти України встановлено більш жорсткий ценз осілості. Якщо за 

раніше чинним законом Президентом України міг бути обраний громадянин України, 

який проживає постійно не менше п’яти останніх з 10 років проживання на території 

України, то за новим законом вимагалося постійне проживання на території України 

протягом усіх останніх перед днем виборів 10 років (ст. 2, ч. 2). Введено додатковий 

ценз, відповідно до якого не могли бути висунуті претендентами на кандидатів у 

Президенти України не лише ті громадяни, які перебували у місцях позбавлення волі, а 

й ті, що мали судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена 

й не знята в установленому порядку (ст. 2, ч. 5) [7, с. 11] . 

Порядок висування кандидатів у президенти порівняно із попереднім законом 

значних змін не зазнав. Його новацією стало те, що претендентом на кандидата у 

Президенти України від партії або виборчого блоку партій можна було висувати як 

члена цієї партії, так і позапартійного громадянина (ст. 22, ч. 6).  

Важливою формою легітимації претендента на кандидата в президенти на той час 

залишався інститут підписів виборців на його підтримку. У новому законі кількість 

таких підписів збільшено на порядок, від 100 тис. до 1 млн, у тому числі не менш як 

30 тис. громадян у кожному з двох третин регіонів (Автономна Республіка Крим, 

області, міста Київ та Севастополь) України (ст. 28, ч. 1). 

Порівняно із попереднім законом змінено склад учасників виборчих комісій. На 

засіданнях виборчих комісій усіх рівнів мали право бути присутніми не більш як по два 

офіційних спостерігачі від партій (блоків), від яких зареєстровано кандидатів у 

Президенти України, а також офіційні спостерігачі від кандидатів, іноземних держав і 

міжнародних організацій, представники від ЗМІ тощо (ст. 18, ч. 1). Натомість 

позбавлено представництва збори виборців, які висунули кандидата в президенти, 

позапартійні комітети виборців, створені свого часу для контролю за ходом виборчої 

кампанії. 
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Порядок реєстрації та статус офіційних спостерігачів, на відміну від сучасної 

практики, визначався спеціальним положенням, що було затверджено постановою ЦВК 

від 28 травня 1999 р. № 59. Зазначений документ регламентував повноваження 

спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу: кандидатів у Президенти України, від 

політичних партій та їх виборчих блоків, зборів виборців тощо, а також спостерігачів 

від іноземних держав і міжнародних організацій. Їм надавалося право спостерігати за 

виборчими процедурами на всіх етапах виборчого процесу включно з підрахунком 

голосів та підсумками виборів Президента України [7, с. 228–230].  

Вибори Президента України 2004 р. відбулися 31 жовтня, 21 листопада та 26 

грудня (повторний другий тур виборів). Вибори проводилися за Законом України «Про 

вибори Президента України» в редакції закону від 18.03.2004 №1630-VI, який набрав 

чинності в квітні 2004 р. [8], та іншими нормативними актами.  

Закон підвищив рівень прозорості процесу, надавши офіційним спостерігачам 

право супроводжувати переносні скриньки для голосування поза межами приміщень 

виборчих дільниць, а також одержувати копії протоколів дільничних виборчих комісій 

та територіальних виборчих комісій про результати голосування і вимагаючи їх 

надання для ознайомлення громадськості [9, с. 3–4]. 

Після ухвалення рішення Верховним Судом України 8 грудня 2004 р. парламент 

прийняв тимчасові поправки до закону про вибори президента з метою зменшення 

підстав для нових виборчих фальсифікацій. Ці поправки мали чинність лише під час 

повторного другого туру виборів 26 грудня 2004 р. і вимагали, серед іншого, 

призначення нового складу ЦВК та реформування територіальних виборчих комісій та 

дільничних виборчих комісій [9, с. 7]. 

Поправки збільшували контроль за виборчими бюлетенями та відкріпними 

посвідченнями і звужували критерії для одержання права голосувати на дому. Крім 

того, вони забезпечували більшу прозорість виборчого процесу завдяки вимозі 

обов’язкового оприлюднення такої важливої інформації, як кількість виборців, 

зареєстрованих на кожній виборчій дільниці, а також кількість виборців, які подали 

заяви про голосування переносними виборчими скриньками або взяли відкріпне 

посвідчення [9, с. 7]. 

Порівняно з попереднім законом громадянам України відновлено право 

самовисування кандидатом на пост Президента України (ст. 10, 44, 48). Суб’єктами 

виборчого процесу за законом визначено виборця, виборчі комісії, кандидатів на пост 

Президента України, партії (блоки), які висунули кандидатів на пост Президента 

України, уповноважених представників, довірених осіб, офіційних спостерігачів від 

партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу та від кандидатів на пост Президента 

України (ст. 12, п. 1–5).  

Територіальна виборча комісія утворювалася у складі голови, заступника голови, 

секретаря та інших членів комісії у кількості не менше десяти осіб (ст. 23, ч. 2). До 

складу територіальної виборчої комісії включалися всі внесені представники від 

кандидатів на пост Президента України. Дільнична виборча комісія утворювалася у 

складі не менше 12 осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищувала 

50 осіб, дільнична виборча комісія могла бути утворена у складі голови, секретаря та 

двох–чотирьох членів комісії (ст. 24, ч. 2). 

Важливим чинником легітимації було визначення кола осіб, що мали можливість 

спостерігати за роботою виборчих комісій. Так, на засіданнях виборчої комісії, у тому 

числі під час підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій 

дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де 

проводиться голосування, мали право бути присутніми без дозволу чи запрошення 

відповідної комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати на пост 
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Президента України, їхні довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів на пост 

Президента України, партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу (разом не більше 

двох осіб від одного кандидата на пост Президента України та партії (блоку), яка його 

висунула), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних 

організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного 

засобу масової інформації) (ст. 28, ч. 9). 

Новацією виборчого законодавства стала підвищена увага законодавця до 

інституту відкріпних посвідчень, регламентації використання яких присвячено 

спеціальну статтю. Виборець, який пізніше ніж за 30 днів до дня виборів включно або 

після дня виборів до дня повторного голосування включно вибував з населеного 

пункту, де він включений до списку виборців, міг звернутися до дільничної виборчої 

комісії та отримати відкріпне посвідчення. У день виборів та в день повторного 

голосування такі посвідчення не мали видаватися (ст. 33, ч. 1).  

Кандидата на пост Президента України мала висувати партія, яка зареєстрована в 

не пізніше як за рік до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його 

складу входять партії, зареєстровані не пізніше як за рік до дня виборів (ст. 44, ч. 2). 

Зазначене положення віддавало перевагу старим політичним партіям, а також 

слугувало запобіжником від нашвидкуруч створених технологічних проектів. 

Умовою реєстрації кандидатів у президенти ставав інститут грошової застави, яка 

складала 500 тис. грн (ст. 49, ч. 1). Іншою умовою реєстрації залишався інститут збору 

підписів виборців на підтримку кандидата на пост Президента України. Законом 

передбачено зібрання не менш як 500 тис. підписів виборців, в тому числі не менш як 

по 20 тис. підписів у кожному з двох третин регіонів (Автономна Республіка Крим, 

області, міста Київ та Севастополь) України. Зокрема, заборонено збирати підписи в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

закладах, установах та організаціях (ст. 53, ч. 1, 7). Отже, порівняно з минулими 

виборами їх зменшено удвічі. 

Статтею 62 закону передбачено процедуру проведення передвиборних 

телевізійних дебатів між претендентами. Зазначена новація створювала умови для 

змагальності кандидатів, збільшувала рівень довіри/недовіри до претендентів. Водночас 

ця процедура сприяла розширенню кола зацікавлених осіб, допомагала електорату 

робити більш усвідомлений вибір під час голосування. 

Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою 

комісією, мав право делегувати одного уповноваженого представника до Центральної 

виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який мав представляти його інтереси в 

ЦВК під час виборчого процесу (ст. 66).  

Кандидат на пост Президента України міг мати не більше п’яти довірених осіб в 

єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та по одній довіреній особі у кожному 

територіальному окрузі (ст. 67). 

У виборчому процесі могли брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів на 

пост Президента України, партій (блоків), які висунули кандидатів, від іноземних 

держав та міжнародних організацій (ст. 68). 

Вибори Президента України 2010 р. проходили у два тури, які відбулися 17 січня і 

7 лютого. На виборах уперше застосовано єдиний централізований та 

комп’ютеризований Державний реєстр виборців відповідно до вимог Закону України 

«Про державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 р. [10]. Базовим для виборів 

глави держави у 2010 р. був Закон України «Про вибори Президента України» від 

5 березня 1999 р. № 474-ХІV, у редакції від 18 березня 2004 р. № 1630-ІV із змінами 

2009 р. [11]. 
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Відповідно до ч. 3 ст. 17 закону термін початку виборчого процесу було зменшено 

зі 120 до 90 днів до дня виборів. 

Закон містить деякі позитивні положення, спрямовані на підвищення рівня 

прозорості, відповідальності та подолання фальсифікацій. Змінами до Закону України 

«Про вибори Президента України» скасовано використовувані на попередніх виборах 

глави держави відкріпних посвідчень для виборців, а також підписні листи на 

підтримку кандидата на пост Президента України. Натомість розмір грошової застави, 

що вноситься партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост 

Президента України, збільшено з 500 тис. грн до 2 млн 500 тис. грн (ст. 49, ч. 1) 

[12, с. 4].  

У цьому контексті є показовою заява лідера Прогресивної соціалістичної партії 

України Н. Вітренко, яку вона зробила після внесення грошової застави у розмірі 

1964 грн і відмови їй у праві бути зареєстрованою кандидатом на посаду Президента 

України: «Відмовляючи мені в реєстрації кандидатом у президенти України, – йшлося у 

заяві, – ЦВК порушила конституційні гарантії, які відповідно до ст. 8 Конституції 

України мають вищу юридичну силу щодо будь-якого законодавства. У тому числі й 

щодо виборів Президента України. Щодо мене і ПСПУ порушено ст. 3, 5, 8, 9, 19, 21, 

22, 24, 36, 38, 55, 64, 68 і 103 Конституції України. ЦВК відмовилась застосовувати 

ст. 19, ч. 2 і ст. 8 Конституції України, ст. 1 Закону України «Про Центральну виборчу 

комісію» і цим відмовилась брати до уваги конституційні гарантії громадян України 

щодо права обирати і бути обраними» [13]. 

Зокрема у спільному висновку ОБСЄ/БДІПЛ і Венеціанської Комісії Ради Європи 

щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів 

Президента України», прийнятого Верховною Радою України 24 липня 2009 р., 

зазначено, що «як розмір застави, так і умови її повернення у ст. 49 закону про вибори 

Президента України в редакції від 21.08.2009 р. є завищеними та можуть відвернути 

легітимних кандидатів від участі у виборах» [14]. 

Водночас позитивними змінами стало запровадження законом механізмів, 

спрямованих на забезпечення прозорості виборчого процесу і закріплення підзвітності, 

включаючи надання протоколів про результати підрахунку голосів виборців офіційним 

спостерігачам і представникам кандидатів (ст. 79, ч. 8, ст. 82, ч. 16), а також публічне 

поширення результатів виборів на рівні ДВК (ст. 79, ч. 7) і ОВК (ст. 82, ч. 15). 

Вибори Президента України 2014 р. були достроковими у зв’язку з усуненням 

Верховною Радою В. Януковича з поста Президента України 22 лютого 2014 р. Вибори 

відбулися 25 травня 2014 р. і проходили відповідно до Закону України «Про вибори 

Президента України» 1999 р. із доповненнями наступних років [15]. 16 травня 2014 р. 

Конституційний Суд України надав роз’яснення, відповідно до якого строк 

повноважень президента, обраного на позачергових виборах 25 травня, становитиме 

п’ять років. Воно було надане у відповідь на подання від 101 народного депутата щодо 

роз’яснення відносно двох конфліктуючих положень Конституції України, а саме: 

ст. 103, яка встановлює строк повноважень Президента у п’ять років, та перехідних 

положень, які визначають, що наступні чергові вибори повинні відбутися у березні 

2015 р. 

21 лютого 2014 р. парламент прийняв закон про відновлення положень 

Конституції України, які були вперше передбачені змінами до Конституції 2004 р. та у 

2010 р. були визнані Конституційним Судом України неконституційними з огляду на 

недотримання процедури їх внесення. Одразу ж після прийняття цього закону Верховна 

Рада України ухвалила постанову про юридичну силу Конституції з поправками, 

внесеними у 2004 р., задекларувавши метою цього акту відновлення легітимності 
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конституційного порядку та скасування рішення Конституційного Суду, прийнятого у 

2010 р. [9, с. 36]. 

15 квітня 2014 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України». Крім регулювання багатьох ключових юридичних питань, закон 

встановлює, що голосування не проводитиметься на Кримському півострові, а також 

полегшує порядок реєстрації для громадян, які проживають на цій території, для 

голосування в інших регіонах України [9, с. 37]. 

Новацією закону стало те, що суб’єктами виборчого процесу поряд з виборцем, 

виборчою комісією, кандидатом на пост Президента України, партією, яка висунула 

кандидата на пост Президента України, офіційним спостерігачем від партії – суб’єкта 

виборчого процесу, від кандидата на пост Президента України визначено спостерігачів 

від громадської організації (ст. 12).  

Із тексту було виключено застереження щодо реєстрації партії протягом одного 

року до початку виборів. 

Висновки. Отже, участь громадян у виборах глави держави поряд із законами про 

вибори Президента України унормовує низка інших політико-правових актів, зокрема 

закони про вибори народних депутатів, про Центральну виборчу комісію, про 

Державний реєстр виборців, про зміни до згаданих законів, а також законодавчі акти 

суміжних галузей права та підзаконні нормативні акти, які регулюють окремі питання 

електорального процесу. Загалом простежується процес вдосконалення виборчого 

законодавства відповідно до потреб і вимог сучасного політичного процесу, норм 

міжнародного права, зауважень міжнародних та вітчизняних спостерігачів. Значно 

підвищено роль політичних партій при одночасному зменшенні ваги зборів виборців. 

Відбулося зростання рівня прозорості електорального процесу, повноважень офіційних 

спостерігачів, у тому числі і від громадських організацій. Не витримали перевірки 

часом деякі форми масового залучення громадян до електоральної практики, зокрема 

інститут збору підписів на підтримку кандидатів та участь в електоральному процесі 

трудових колективів. Водночас залишається проблематичним надто великий розмір 

грошової застави для кандидатів у Президенти України, що робить майже неможливим 

участь у виборах пересічних громадян. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 

 

Революція Гідності стала наймасштабнішою подією в новітній історії України, 

засвідчивши трансформацію політичних та громадянських цінностей українського 

суспільства. Потужні виклики, спричинені не лише внутрішньополітичними 

чинниками, а й зовнішньополітичними (зокрема – зовнішньою агресією), змінили 

українське суспільство. Важливим елементом революції розглядаються соціальні медіа 

як опосередкований Інтернетом поліфункціональний комунікативно-інформаційний 

механізм, що має низку відмінностей від традиційних медіа, а саме у вимірі масової 

мобілізації до політичної участі. Конструюються емпіричні показники дослідження 


