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[ Дайджест 
циклу радіо-передач 
«На слуху: Рік виборів» 

] 
 

Цикл передач “На слуху: Рік виборів” — спільний проект Лабораторії 
законодавчих ініціатив та “Радіо Ера FM”, який здійснюється в межах Програми 
виборчої реформи в Україні, впроваджуваної Міжнародним фондом виборчих 
систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

 
[1 лютого 2012 року] 

 

[ ДИСКУСІЯ ПРО СТАРУ-НОВУ ВИБОРЧУ СИСТЕМУ В УКРАЇНІ 
(ПЕРШИЙ ЕФІР ЦИКЛУ «НА СЛУХУ: РІК ВИБОРІВ») ] 

 
1 лютого на “Радіо Ера FM” стартував цикл радіопередач, присвячений майбутнім 
парламентським виборам в Україні. Учасниками першого ефіру на тему «Стара-нова виборча 
система» стали заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера та 
директор правових програм Лабораторії законодавчих ініціатив Денис Ковриженко. Також в 
дискусії взяв участь голова Донецької обласної організації Комітету виборців України Сергій 
Ткаченко. 

 
 

Розпочалося обговорення з історії виборчих систем в Україні. Своє бачення дав Денис 
Ковриженко: «Це історія впровадження певних систем, їх своєрідної дискредитації і 
повернення до попередніх варіантів. Всього застосовувалося в Україні 4 види систем, з 
урахуванням місцевих виборів. Це мажоритарна двох видів — абсолютної більшості і 
відносної; пропорційна система із закритими списками; змішана виборча система; і така собі 
мажоритарна система у багатомандатних округах — це на місцевих виборах до обласних і 
районних рад. Періодично парламент повертався, як я вже говорив, до тих різновидів, які 
практикувалися раніше. Знала історія України змішану систему в 1998 і в 2002 роках. Зараз 
знову прийнято рішення повернутися саме до цієї системи. Хоча, якщо подивитися, 
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проаналізувати зарубіжний досвід, то систем набагато більше, їх близько 100 різних 
різновидів, з урахуванням особливостей певних пропорційних систем».  
  
Андрій Магера говорив про сутність змішаної системи: «Коли законодавець говорить, що він 
прийняв змішану виборчу систему, то я вважаю, що вона і зараз не є змішаною у чистому 
вигляді, і не була такою ні в 3, ні в 4 скликанні. За формою вона змішана, за змістом — це дві 
паралельні системи: пропорційна і мажоритарна, і вони між собою ніяк не перетинаються. Тут 
виникають питання. І депутати між собою навіть жартують: мене обрали стільки-то людей, я 
персоніфікований депутат, а ти ні… У 2002 році рівень репрезентативності виборців 
депутатами у мажоритарних округах складав дуже невеликий відсоток — 36%. Це означає, 
що інші 64% виборців не були представлені депутатами від мажоритарних округів. Це, до 
речі, до питання про представницький характер Верховної Ради. Якщо робити висновки, яким 
чином обирати парламент, то обирати потрібно саме за такою системою, за якою, принаймні, 
більша половина виборців будуть представлені своїми обранцями у складі законодавчого 
органу». В даному контексті заступник голови ЦВК прокоментував і попередню — пропорційну 
— систему: «Це була представленість виборців депутатами понад 60%. Але тут є справді 
дуже багато вад в ній. Це чи не найгірша пропорційна виборча система, яка тільки 
застосовувалася у світовій практиці. Очевидно, треба думати, і я глибоко переконаний, що 
майбутнє за пропорційною виборчою системою з регіональними списками, з 
можливістю обрання не лише кандидатів від партії загалом, але й окремо взятих 
кандидатів, можливість надати перевагу якомусь з кандидатів у регіональному списку 
відповідної партії. І ми до цього прийдемо все одно». 
 
Переходячи до теми відкритих списків Денис Ковриженко пояснив сутність систем, в яких 
вони можуть використовуватися: «Відкритий список — це коли виборець має можливість 
голосувати за конкретного кандидата у списку самовисуванців чи у списку партій. З 
урахуванням кількості цих голосів кандидат може пройти, якщо він отримав дуже велику 
кількість голосів. Система повних відкритих списків — це коли результати проходження 
визначаються виключно кількістю голосів, тобто, партія взагалі не впливає на порядок 
проходження. Але така система досить рідкісна, тому що партії у всіх країнах зацікавлені у 
тому, щоб їх лідер якимсь чином мав шанси бути обраним. І тому практикується система 
напіввідкритих списків — коли певний кандидат отримав значний відсоток голосів — 20% 
голосів — він проходить до парламенту, незалежно від свого порядкового номера у списку. 
Якщо ж отримав менше, то тоді діє порядок, який партія визначає». За словами директора 
правових програм Лабораторії законодавчих ініціатив система з напіввідкритими стимулює 
внутрішньопартійну конкуренцію, лідери втрачають монополію, що забезпечує просування 
найбільш активних партійців до органів влади, які комунікують з виборцями, вміють говорити, 
працюють у парламенті тощо. «По-друге, така система, як і будь-яка пропорційна система, 
забезпечує пропорційне представництво певних політичних сил відповідно до волевиявлення 
виборців, і при цьому кількість втрачених голосів виборців є на порядок меншою, ніж за 
мажоритарною системою». Саме така система (у різних варіаціях) сьогодні практикується 
практично у всій Центральній і Східній Європі, а також в багатьох країнах Західної Європи.  
 
Коментуючи повернення України до пропорційно-мажоритарної системи Андрій Магера 
відзначив: «В 2005 році, коли приймався новий закон про вибори народних депутатів 
виключно на пропорційній основі з т.з. закритими списками, у Верховній Раді народні депутати 
під час обговорення цього питання висували такі аргументи на користь відмови від  т.з. 
змішаної системи: що необхідно усунути адміністративний ресурс на виборах і зменшити 
можливість корупційних дій під час проведення виборів. У мене виникає риторичне питання: а 
що, в Україні зникла корупція за останні 6 років, чи адміністративний ресурс кудись 
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випарувався?»  
 
Денис Ковриженко також прокоментував обрання депутатами змішаної системи: «Основним 
мотивом насправді було те, що ключові партії, у тому числі партія влади, втрачали певний 
рівень довіри, як засвідчили результати соціологічних досліджень, і за умов застосування 
пропорційної системи вони б помітно втратили кількість місць у парламенті… Друга причина 
— це те, що багато депутатів на сьогоднішній день дуже слабо розуміють, що таке 
пропорційна система з відкритими списками. Я пам’ятаю одну стенограму обговорення 
закону про місцеві вибори у Верховній Раді, коли один з представників Партії регіонів говорив, 
що, в принципі, змішана  система — це і є система з відкритими списками, тому що список 
публікуєтьс я, він відкритий для виборців. Але ж нас правді це зовс ім не відкриті с пис ки». 
Експерт відзначив, що широкого обговорення можливості введення системи з відкритими 
списками так і не відбулося: «В деяких проектах, які були у Верховній Раді, передбачалося 
запровадження такої системи, але широкого обговорення не було. Був виборчий кодекс, який 
вносив народний депутат Юрій Ключковський. Був ще один законопроект, який мав елемент 
відкритих с пис ків, але навколо цих документів не було с у с пільної дис кус ії і дис кус ії в 
середовищі політиків. Експертні обговорення були, але консенсусу не дійшли». 
 
Андрій Магера, говорячи про можливість внесення змін у нещодавно прийнятий виборчий 
закон, висловив сумніви як у їх вірогідності, так і доцільності: «Не секрет, що я дуже серйозно і 
по ділу критикував самий підхід, який був закладений у законопроекті про вибори на цій т.з. 
змішаній основі, в тому числі і підвищений бар’єр проходження до парламенту (тут існує, до 
речі, закономірність: чим вищий бар’єр проходження до парламенту, тим більша кількість 
неврахованих голосів виборців в частині представленості їх депутатами у парламенті; умовно 
кажучи, при 5%-бар’єрі це може бути навіть 40% не представленості). Але що в даному разі є 
менше зло? Як на мене, менше зло є все ж таки не чіпати закон, залишити його вже 
таким, яким він є. Готуватися до виборів з тим, щоб законодавство все ж таки було 
стабільним. Звичайно, треба буде зменшувати відсоток — як на мене, він завеликий в 
Україні. Очевидно, можна приймати інший закон, але вводити його в дію потрібно уже 
після проведення цих виборів».  
 
Аналогічну точку зору висловив і Денис Ковриженко: «Закон був підтриманий феноменальною 
кількістю голосів, що не типово для виборчого законодавства взагалі, і тому переглядати 
щось… Всі концептуальні положення були предметом консенсусу між тими, хто за нього 
голосував. Тому особисто я не вірю, що буде понижено цей відсоток прохідного бар’єру. 
Принаймні, тим партіям, які на сьогоднішній день мають досить значне представництво у 
парламенті, це не потрібно — вони забирають голоси тих, хто не дотягує до бар’єру, 
відповідно, таким чином збільшуючи своє представництво. А невеликі партії задовольнили 
тим, що дозволили подвійне балотування лідерів партійних списків в одномандатних 
округах і по загальнодержавному». 
 
«Насправді надто багато зусиль багатьох політиків уже потрачено на те, щоби готуватися до 
виборів саме у мажоритарних округах, тому я не вірю у можливість проведення цих виборів на 
чисто пропорційній основі, наприклад. Тому, гадаю, виборча система не буде піддана 
жодним змінам. Щодо окремих змін до закону, то, звичайно, цього виключати не можна, але 
я, чесно кажучи, не вірю  навіть у  будь-які мінімальні зміни», — продовжив дискусію Андрій 
Магера. А Денис Ковриженко нагадав, що питання про виборчу систему не обговорювалося 
навіть на робочій групі, яка готувала реформу. «Що стосується технічних аспектів закону, 
технології проведення виборів, то тут можливі дуже точкові зміни, пов’язані, наприклад, з 
кворумом роботи комісії, певними моментами технічного характеру», — додав експерт. В 
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контексті можливості скасування подвійного балотування (по округу та по партійному списку) 
Денис Ковриженко зазначив: «Було рішення Конституційного Суду з цього питання, коли 
відповідні положення попереднього виборчого закону визнавалися неконституційними саме у 
зв’язку з такою можливістю подвійного балотування. Але не секрет, що в нас правові позиції 
Конституційного Суду останнім часом стали дуже непередбачуваними. Тобто, в одних 
випадках діє одна логіка, в інших інша, і тому я не виключаю навіть такий сценарій, що Суд 
визнає ці спірні положення закону такими, що відповідають Конституції України. Коли це може 
статися? В залежності від того, коли звернуться народні депутати. Це перше. І друге — коли 
Конституційний Суд вирішить. Тобто, є певна черговість розгляду справ. Строки встановлені 
безпосередньо законом про Конституційний Суд, але не факт, що вони будуть дотримані». 
 
Голова Донецької обласної організації Комітету виборців України Сергій Ткаченко, який 
долучився до дискусії, мав такий підхід до зміни виборчої системи: «Головними факторами у 
при переході нової виборчої системи є прагнення ініціаторів забезпечити собі, своїй 
політичній партії конкурентні (а доволі часто і неконкурентні) переваги в порівнянні з іншими 
політичними силами. І другий фактор, який постійно висить над цим процесом, це те, що ми 
фактично вихолощуємо попередню виборчу систему… Проблема полягає в тому, що, на 
жаль, ми не живемо майбутнім, ми живемо якимись поточними інтересами, інтригами, 
які доволі часто називаються політичною доцільністю. І від усіх виборчих систем — 
від пропорційної, від мажоритарної — ми беремо найгірше. Якщо ж говорити про 
майбутнє, то звичайно, пропорційна система з регіональними списками — це був би якраз 
найкращий вихід з цієї ситуації». Донецький експерт висловив думку про те, що нова-стара 
виборча система наразі є системою «перехідного періоду» й буде змінена внаслідок чергової 
реформи.  
 
Відповідаючи на питання «Чи готова ЦВК оприлюднити зразки всіх документів, необхідних 
для реєстрації кандидатів у народні депутати України, зокрема, заяви про самовисування, 
включно з нотаріальним посвідченням?», Андрій Магера запевнив, що Центрвиборчком 
опублікує всі необхідні матеріали, й навіть більше: «Хотів би відзначити те, що всі 
документи, які будуть необхідні для реєстрації, у тому числі по розділах, на сайті ЦВК 
буде оприлюднено. Більше того, ми будемо затверджувати не лише форми певних 
документів, які від нас вимагає закон — ми будемо подавати також зразки документів, 
які закон формально не вимагає. Щоб полегшили людям процес реєстрації для подання 
документів. Ми максимально підемо назустріч. Це не буде зроблено сьогодні чи завтра, але 
ближче до початку виборчого процесу все буде розміщено на сайті. Часу буде більш, ніж 
достатньо, для того, щоб підготуватися і подати такі документи». 
 
Денис Ковриженко так відповів на питання про можливість самовисування, які забезпечує 
змішана система (в порівнянні з пропорційною): «Я погоджуся, що змішана система дозволяє 
вирішити проблему представництва людей з народу, пересічних громадян за рахунок 
самовисування. Але з одночасним застереженням — це не єдина система, яка дозволяє 
самовисування. Є багато систем (я вже говорив якраз про пропорційну систему з відкритими 
списками) які також дозволяють самовисуватися в округах, і дозволяють виборцям голосувати 
за кандидатів, висунутих самостійно. Тому ця система не є єдино можливою панацеєю, треба 
говорити про різні різновиди, які дозволяють втілювати у життя положення ст. 5 Конституції 
про те, що єдиним джерелом влади є народ». 
 
Говорячи про можливість впровадження електронного голосування, учасники дискусії 
висловили скепсис: «Я думаю, час не прийшов, тому що електронні системи дуже вразливі 
для фальсифікацій. Їх можна впроваджувати тільки тоді, коли існує висока довіра до такого 
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роду систем», — сказав Денис Ковриженко. Так само проблемним (й затратним) був визнаний 
варіант з введенням спостереження за підрахунком голосів через веб-камери, які потрібно 
було б встановити на кожній з 33 тисяч дільниць. Так само до фінансових аспектів довелося 
звернутися Андрію Магері у відповіді на питання щодо онлайн спостереження за виборчим 
процесом: «Такі спроби були, були у 2004 році на виборах президента України, були обрані 
певні окружні виборчі комісії. Але я не вважаю, що це потрібно. Я про це думаю виключно з 
фінансових міркувань. Зараз ЦВК попросив в уряду 1 млрд. 200 млн. гривень. Уряд нам 
виділив 800 млн., і ця цифра є тільки в законі про бюджет. Тобто, 400 мільйонів у нас 
становить дефіцит бюджету. Нам не вистачає на поточні потреби, навіть на заробітну 
плату недостатньо коштів. А про он-лайн мовлення — можливо, ми колись доживемо до 
цього, і ми собі зможемо дозволити таку розкіш». 
 
Також заступник голови ЦВК поділився своїми поглядами з приводу того, як забезпечити 
відсутність черг на виборчих дільницях: «Знаєте, чому черг не існує за кордоном? Там 
дільниці маленькі. У них дільниці максимум півтори тисячі виборців. Є якісь певні стандарти, 
яких дотримуються. У нас дільниці до недавнього часу були навіть 3 тисячі і більше. 
Зараз законодавство обмежує максимальну кількість виборців на дільниці 2,5 тисячі. 
Але і це число завелике. Я зі своїми колегами дискутую і кажу, давайте будемо закладати 
для органів виконавчої влади наперед зобов’язання, щоб вони шукали приміщення для того, 
щоби кількість дільниць збільшувалася, а кількість виборців в них зменшувалася. Це 
неминуче вплине на черги. Натомість кажуть: це складно, приміщень немає. Я говорю один-
єдиний аргумент: виконавча влада — це відповідальність, вони для цього брали владу, щоб 
відповідати, працювати, шукати приміщення… Я недавно побував в Грузії. Я питав, як ви 
вирішуєте ці проблеми? У них схожі є ситуації. Вони кажуть: беремо навіть помешкання в 
оренду». 
 
Говорилося також і про виборчі округи. «Згідно із законом, до 10 квітня ЦВК повинна 
визначити кількість виборчих округів у кожному з регіонів України, а їх в Україні є 27, і до 30 
квітня прийняти рішення про утворення територіальних виборчих округів з їхніми межами, 
складом, з центром відповідного округу. Тому, я думаю, в межах цих строків ми вкладемося. 
Безумовно, ми це рішення не будемо приймати ні в лютому, ні в березні, але навряд чи це 
буде до останньої дати ми будемо тягнути. Я ще хотів би, щоб ви зрозуміли — округи 
утворюються, виходячи з приблизно рівної кількості виборців у кожному окрузі. Є певні межі, 
встановлені законом. Якщо зараз встановлювати їх, то не факт, що до березня-квітня десь 
якесь число не зміниться», — відзначив Андрій Магера. 
 
Наприкінці ефіру дискусія повернулися до фактору незалежних кандидатів: «Для виборців 
це, мабуть, не зле. Але за умов, коли маємо незрілу партійну систему, це може зруйнувати її 
остаточно. Бо незалежні депутати, коли приходять у парламент, вони не мають якоїсь єдиної 
політичної програми. Для виборців це, звісно, благо, а для незрілої партійної чи політичної 
системи це може бути великим злом. Хоча, з іншого боку, не відомо, чи кількість ось таких 
незалежних кандидатів у парламенті буде дуже великою», — зазначив Денис Ковриженко. 
 
Схожі думки висловив і Андрій Магера: «Я хочу додати, можливо, трохи непопулярну річ — 
при тому всьому, що законодавство дозволяє балотування кандидатів-самовисуванців, 
особисто я до цього ставлюся досить скептично. Чому? Парламент — це не клуб за 
інтересами, куди йдуть випити пива чи посидіти-побалакати. Це серйозний орган, який 
повинен приймати закони. Яка б одиночка не прийшла, наскільки розумна, ерудована 
людина, що залучала б фахівців, експертів до підготовки своїх законопроектів — 
законопроекти такого депутата не знайдуть підтримку в залі. Крім самого депутата за 
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нього голосувати ніхто не буде. Треба розуміти, що має бути структуризація 
парламенту. Але при тому всьому я категорично за широке залучення реєстрації 
самовисуванців на виборах до місцевих органів влади. Це те, від чого виборці залежать 
безпосередньо у дуже близьких для них питаннях». 
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2514&as=0] 
[Лінк на відео: http://www.youtube.com/watch?v=oIgtQz_3AF4&feature=youtu.be] 
 
 
[Новинні повідомлення] 
 

[ АНДРІЙ МАГЕРА: ЗМІШАНА ВИБОРЧА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧУВАЛА 
ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЛИШЕ ТРЕТИНИ УКРАЇНСЬКИХ ВИБОРЦІВ ] 

 
Заступник голови Центральної виборчої комісії України 
Андрій Магера повідомив про те, що мажоритарна 
складова змішаної виборчої системи (аналогічна тій, 
яка впроваджена в Україні новим законом про 
парламентські вибори) забезпечувала представлення 
інтересів в середньому лише близько 30% виборців від 
округу. «В 2002 році, коли змішана система востаннє 
використовувалась на парламентських виборах, рівень 
репрезентативності депутатів у мажоритарних округах 
складав всього-на-всього 36%. Це означає, що інші 
64% виборців не були представлені в округах», — 

сказав Андрій Магера під час передачі «Рік виборів» на «Радіо Ера».  
 
На думку представника Центрвиборчкому, оптимальна виборча система має забезпечувати 
представництво принаймні половини виборців. «Можемо тут говорити про повернення до 
пропорційної системи з закритими списками. Тут представленість виборців депутатами 
становила понад 60%. Але це була чи не найгірша пропорційна система, яка коли-небудь 
застосовувалась в світовій практиці», — вважає Андрій Магера. «Я переконаний, що 
майбутнє за пропорційною виборчою системою з відкритими регіональними списками. З 
можливістю обрання не лише кандидатів від партій загалом, але й окремо взятих кандидатів», 
— підсумував заступник голови ЦВК.  
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2510&as=0] 
 

[ ДЕНИС КОВРИЖЕНКО: БАГАТО ДЕПУТАТІВ ПРОСТО НЕ ЗНАЮТЬ, ЩО 
ТАКЕ ВИБОРЧА СИСТЕМА З ВІДКРИТИМИ СПИСКАМИ ] 

Такого висновку дійшов директор правових програм Лабораторії 
законодавчих ініціатив Денис Ковриженко на основі коментарів 
народних депутатів. «Багато депутатів на сьогодні дуже слабо 
розуміють, що таке пропорційна система з відкритими списками. 
Пам’ятаю стенограму обговорень у Верховній Раді закону про 
місцеві вибори. Один з представників Партії регіонів говорив про 
те, що, в принципі, змішана система — це і є система з 
відкритими списками, тому що виборчі списки публікуються, вони 
відкриті для виборців. Але насправді це зовсім не відкриті 

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2514&as=0�
http://www.youtube.com/watch?v=oIgtQz_3AF4&feature=youtu.be�
http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2510&as=0�
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списки», — розповів експерт під час під час передачі «Рік виборів» на «Радіо Ера».   
 
Денис Ковриженко визнав, що сама по собі система з відкритими списками складна, вона 
потребує певного часу на опрацювання, але широкого громадського обговорення можливості 
її введення в Україні під час розробки виборчої реформи не проводилося.  
 
«Насправді, відкритий список передбачає для виборця можливість голосувати за конкретного 
кандидата у списку самовисуванців чи у списку партій. Кандидат може пройти лише якщо він 
отримав дуже велику кількість голосів. Є система повністю відкритих списків — результати 
виборів повністю залежать від кількості голосів, тут партія взагалі не впливає. Але така 
система досить рідкісна, адже партії у всіх країнах зацікавлені у тому щоб принаймні їх лідер 
мав шанси бути обраним. Тому практикується система напіввідкритих списків — якщо 
кандидат отримав, наприклад, 20% голосів, то він проходить в парламент незалежно від свого 
порядкового номеру в списку партії. Якщо ж отримав менше — тоді діє порядок, який 
визначає партія. Така система стимулює внутрішньопартійну конкуренцію, забезпечується 
просування найбільш активних партійців», — роз’яснив Денис Ковриженко. 
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2511&as=0] 
 

[ ЦВК НЕ ВИСТАЧАЄ 400 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВИБОРІВ. 
ВТІМ, ЇЇ ВЕБ-САЙТ БУДЕ НАПОВНЮВАТИСЯ КОРИСНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 
НАВІТЬ ПОНАДНОРМОВО 

] 
 

Про це повідомив заступник голови Центрвиборчкому 
Андрій Магера, відповідаючи на питання про можливість 
трансляції процесу виборів в он-лайн режимі. «Я 
виключно з фінансових міркувань про це думаю. Зараз 
ми попросили в уряду 1 мільярд 200 мільйонів гривень 
на вибори народних депутатів України. Кабінет Міністрів 
нам виділив 800 мільйонів, і ця цифра є тільки в законі 
про бюджет. Тобто, 400 мільйонів у нас дефіцит 
бюджету. Нам не вистачає на поточні потреби, навіть на 
заробітну плату недостатньо коштів», — розповів Андрій 
Магера. «А про он-лайн мовлення — можливо, ми колись 
доживемо до цього, і зможемо собі дозволити таку 
розкіш», — додав заступник голови ЦВК під час під час 
передачі «Рік виборів» на «Радіо Ера». 

   
Разом з тим, Андрій Магера розповів про те, що Центральна виборча комісія буде 
оприлюднювати на своєму веб-сайті всі документи, необхідні для реєстрації кандидатів у 
депутати. «Більше того, ми будемо публікувати не лише форми певних документів, які від нас 
вимагає закон, ми будемо подавати певні зразки документів, які закон формально не вимагає. 
Щоб полегшили людям процес реєстрації для подання документів. Ми максимально підемо 
назустріч», — запевнив Андрій Магера. «Це не буде зроблено сьогодні чи завтра, але ближче 
до початку виборчого процесу ми на сайті ЦВК, безумовно, все це розмістимо, і  у людей буде 
більш, ніж достатньо, часу для того, щоб підготуватися і подати документи», — підвів підсумок 
представник Центральної виборчої комісії України. 
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2512&as=0] 
 

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2511&as=0�
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[Анонс] 
 

[ ДРУГИЙ ЕФІР (8 ЛЮТОГО): «ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РОКУ ВИБОРІВ» ] 
 
 
Наступний ефір циклу відбудеться 8 лютого (середа) — об 11.00. Експерти зроблять 
загальний огляд року виборів (хід та результати виборчої реформи; вплив виборчої 
кампанії на суспільно-політичне життя в Україні; зауваження Венеціанської комісії та 
IFES; вплив громадянського суспільства на виборчий процес). Радіослухачі матимуть 
змогу поставити запитання учасникам дискусії чи ж прокоментувати почуте — 
зателефонувавши на номер (044)536-96-00 або ж написавши на efir@radioera.com.ua. 
 
Цикл передач “На слуху: Рік виборів” — спільний проект Лабораторії законодавчих 
ініціатив та “Радіо Ера FM”, який здійснюється в межах Програми виборчої реформи в 
Україні, впроваджуваної Міжнародним фондом виборчих систем (IFES) за підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).   
 
[Веб-камера Радіо "Ера-FM": http://www.radioera.com.ua/ru/main/webcam/] 
 
[Онлайн мовлення "Ера-FM": http://www.radioera.com.ua/ru/translation/]  
 
[Міста мовлення Радіо "ЕРА-FM": http://www.radioera.com.ua/merezha_chastoty/]  
 

mailto:efir@radioera.com.ua�
http://www.radioera.com.ua/ru/main/webcam/�
http://www.radioera.com.ua/ru/translation/�
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[Пряма мова] 
 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Цикл передач «На слуху. Рік виборів» — це спільний проект 
«Лабораторії законодавчих ініціатив» та Радіо Ера-ФМ, який здійснюється в межах 
виборчої реформи в Україні, впроваджуваної Міжнародним фондом виборчих систем за 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. 

Отже, сьогодні ми проаналізуємо історію змін виборчих систем в Україні, поміркуємо 
про те, яка система є оптимальною для України. І звичайно ж, зробимо висновки. 

В нашій студії експерт «Лабораторії законодавчих ініціатив» Денис Ковриженко. Моє 
вітання. 
Денис КОВРИЖЕНКО: Доброго дня. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: І в нашій студії заступник голови ЦВК Андрій Магера. Моє вітання. 
Андрій МАГЕРА: Вітаю вас. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Я хочу, щоб ми окреслили, в чому причина нашої сьогоднішньої 
розмови, окрім того, що 28 жовтня 2012 ми очікуємо, що ми матимемо шанс прийти на виборчі 
дільниці і зробити свій вибір, і звичайно, що в нашій історії незалежної України вже так 
склалися обставини, що в нас практично немає одного законодавства, за яким проводяться 
постійно парламентські вибори до ВР, тобто коли ми обираємо народних депутатів. 

Що у нас передбачено законом, який було ухвалено 18 листопада 2011 року уже 
цією Верховною Радою України, яку ми маємо на сьогоднішній день? Передбачено, що 
вибори будуть проводитися за змішаною системою. 225 депутатів будуть обиратися у 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками від 
політичних партій, а решта 225 — за мажоритарною системою в одномандатних округах. 
Участь у виборах будуть брати тільки політичні партії. Участь блоків, які складаються з 
політичних партій, не передбачено. Офіційно виборча кампанія розпочнеться за 90 днів до 
голосування. 

Отже, ми сьогодні будемо розглядати нюанси. Давайте розпочнемо з історії. 
Денис КОВРИЖЕНКО: Якщо говорити про історію, то в Україні загалом пошук виборчих 
систем здійснювався в одному і тому ж самому руслі. Тобто, це історія впровадження певних 
систем, їх своєрідної дискредитації і повернення до попередніх варіантів. Всього 
застосовувалося в Україні, якщо так класифікувати, 4 види систем, з урахуванням місцевих 
виборів. Це мажоритарна двох видів — абсолютної більшості і відносної; пропорційна система 
із закритими списками; змішана виборча система; і така собі мажоритарна система у 
багатомандатних округах — це на місцевих виборах до обласних і районних рад. 

Періодично парламент повертався, як я вже говорив, до тих різновидів, які 
практикувалися раніше. Знала історія України змішану систему в 1998 і в 2002 роках. Зараз 
знову прийнято рішення повернутися саме до цієї системи. Хоча, якщо подивитися, 
проаналізувати зарубіжний досвід, то систем набагато більше, їх близько 100 різних 
різновидів, з урахуванням особливостей певних пропорційних систем. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Ну а особливості менталітету, національностей і взагалі 
розташування країни? Беруться до уваги такі особливості? 
Денис КОВРИЖЕНКО: Якщо брати нашу специфіку, то в нас особливості зумовлені, 
насамперед, тим, що виборець хоче (як стверджують, принаймні політики, і виборці з цим теж 
погоджуються, згідно з результатами соціологічних досліджень) знати свого депутата в 
обличчя. 

Була спроба посилити партійну систему запровадженням на виборах пропорційної 
системи з закритими списками з тим, щоб стабілізувати парламент, роботу уряду і т.д. Це 
якраз ті проблеми, які існували за часів змішаної системи і мажоритарної відносної більшості. 
Але ми побачили дію цієї системи на практиці. Депутати перестали підтримувати якісь 
контакти з виборцями, зник інститут політичної відповідальності, бо фактично вплинути 
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виборцю на проходження того чи іншого депутата до парламенту стало неможливо. Партії 
отримали монопольне право формувати списки, і вплинути на склад цих списків стало просто 
неможливо. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Пане Андрію, а як ви, якщо ми проаналізуємо наших 20 років, 
бачите історію наших виборчих систем? Які висновки з цього можна зробити? 
Андрій МАГЕРА: Я коротко зазначу, що в нас вже працює парламент 6 скликання, і ми 
очікуємо на обрання парламенту 7 скликання в цьому році. Перед цим перші два скликання у 
1990 і 1994 році у нас парламент обирався за чисто мажоритарною системою. Це була 
мажоритарна система спершу абсолютної більшості, згодом мажоритарна система відносної 
більшості, зокрема, вона знайшла своє відображення під час виборів парламенту 3 і 4 
скликання. Нагадаю, 3 і 4 скликання парламент обирався також половина за списками 
політичних партій, інша половина — по мажоритарних виборчих округах. Починаючи 5 і 6 
скликання, дві каденції парламент був обраний за пропорційною виборчою системою. 

Я погоджуюся з Денисом, що в нас було дуже багато пошуку оптимальної виборчої 
системи. Насправді в світі немає ідеальної виборчої системи. Але коли законодавець 
говорить, що він прийняв змішану виборчу систему, то я вважаю, що вона і зараз не є 
змішаною у чистому вигляді, і не була такою ні в 3, ні в 4 скликанні. За формою вона змішана, 
за змістом — це дві паралельні системи: пропорційна і мажоритарна, і вони між собою ніяк не 
перетинаються. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Але депутати потім, виходить, перетинаються у парламенті. 
Андрій МАГЕРА: Тут виникають питання. І депутати між собою навіть жартують: мене обрали 
стільки людей, а мене стільки людей обрало. А той говорить, я персоніфікований, а ти ні. 
Розумієте, тут досить багато цікавих речей виникає. 

Я дуже коротенько візьму такий факт. 2002 рік, востаннє, коли застосовувалася ця 
т.з. змішана система. Тоді рівень репрезентативності виборців депутатами у мажоритарних 
округах, маю на увазі саме тих виборців, які проголосували за депутатів, що були обрані в цих 
мажоритарних округах, складає дуже невеликий відсоток — 36%. Це означає, що інші 64% 
виборців не були представлені депутатами в мажоритарних округах. Це, до речі, до питання 
про представницький характер ВРУ… Якщо робити висновки, яким чином обирати парламент, 
то обирати слід саме за такою системою, за якою, принаймні, більша половина виборців 
будуть представлені своїми обранцями у складі законодавчого органу. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Тоді виникає запитання — а яка це система? 
Андрій МАГЕРА: Ми можемо говорити, наприклад, про повернення до пропорційної системи 
із закритими списками, можна про це говорити. Це була представленість виборців депутатами 
понад 60%. Але тут є справді дуже багато вад в цій системі. Це очевидно чи не найгірша 
пропорційна виборча система, яка тільки застосовувалася у світовій практиці. 

Очевидно, треба думати, і я переконаний, глибоко переконаний, що майбутнє за 
пропорційною виборчою системою з регіональними списками, з можливістю обрання не лише 
кандидатів від партії загалом, але й окремо взятих кандидатів, можливість надати перевагу 
якомусь з кандидатів у регіональному списку відповідної партії. І ми до цього прийдемо все 
одно. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Я правильно зрозуміла, ви пропонуєте для нас оптимальний варіант 
— пропорційна система з регіональними списками? А як назвати? Пропорційна? 
Андрій МАГЕРА: Це теж пропорційна, це різновид пропорційної системи. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Денисе, я знайшла інформацію, що ви є автором і співавтором 
близько 60 публікацій з правових проблем у сфері парламентаризму, регулювання виборів, 
референдумів, функціонування партій. Тобто, ви є експертом у всіх цих питаннях. Скажіть, 
яка, на вашу думку, для України на сьогоднішній день виборча система дійсно є 
оптимальною? 
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Денис КОВРИЖЕНКО: Я погоджуюся з тим, що урахуванням і європейського досвіду, і тих 
політичних цілей, які стоять перед державою (а такими цілями є, зокрема, забезпечення 
політичної стабільності і ефективної роботи парламенту у тому числі) це має бути та система, 
про яку щойно говорили — т.з. пропорційна система з напіввідкритими чи відкритими 
списками. 

Я поясню. Відкритий список — це коли виборець має можливість голосувати за 
конкретного кандидата у списку самовисуванців чи у списку партій. З урахуванням кількості 
цих голосів цей кандидат може пройти, якщо він отримав дуже велику кількість голосів, якщо 
говорити простою мовою. 

Система повністю відкритих списків — це коли результати проходження 
визначаються виключно кількістю голосів, тобто, партія взагалі не впливає на порядок 
проходження. Але така система досить рідкісна, тому що партії у всіх країнах зацікавлені у 
тому, щоб лідер якимсь чином мав шанси бути обраним. І тому практикується система 
напіввідкритих списків — це коли певний кандидат отримав значний відсоток голосів (20% 
голосів, наприклад), то він проходить до парламенту, незалежно від свого порядкового 
номера у списку. Якщо ж отримав менше, то тоді діє оцей порядок, який партія визначає. 
Якраз така система з урахуванням того, що вона, по-перше, стимулює внутрішньопартійну 
конкуренцію, лідери втрачають монополію, і система забезпечує просування найбільш 
активних партійців до органів влади, які комунікують з виборцями, вміють говорити, працюють 
у парламенті тощо. 

По-друге, вона, як і будь-яка пропорційна система, забезпечує пропорційне 
представництво певних політичних сил відповідно до волевиявлення виборців, і не забирає 
голоси при цьому (частину голосів забирає за рахунок бар’єру, але кількість таких втрачених 
голосів є на порядок меншою, ніж за мажоритарною системою). Є ще ряд інших 
особливостей, які в принципі дозволяють говорити про те, що саме до такої системи слід 
переходити. Вона практикується якраз практично у всій Центральній і Східній Європі і в 
багатьох країнах Західної Європи так само застосовуються певні варіанти відкритих списків. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Отже, ви за пропорційну систему з напіввідкритими чи відкритими 
списками, так? У будь-якому разі ви обидва солідарні в тому, що це має бути пропорційна 
система. Давайте нагадаємо нашим слухачам, чому ми повернулися до змішаної системи? 
Якщо ми до чогось повертаємося, то ми намагаємося з цього отримати якусь вигоду. Що 
потрібно політикам? 
Андрій МАГЕРА: Я гадаю, що в першу чергу, треба запитати політиків, чому вони хотіли 
повернення до змішаної системи, чому таке велике бажання повернутися в минуле і жити 
минулим. Як на мене, треба жити майбутнім і думати про майбутнє країни, про її 
демократичний розвиток. 

Відповідаючи на ваше запитання, я повернуся трошки в історію. Дуже коротенько 
згадаю, що в 2005 році, коли приймався тоді новий закон про вибори народних депутатів 
виключно на пропорційній основі з т.з. закритими списками, у ВРУ, і це видно зі стенограми 
засідання, народні депутати під час обговорення цього питання висували аргументи про те, 
що необхідно усунути адміністративний ресурс на виборах і зменшити можливість 
корупційних дій під час проведення виборів. Оце були два мотиви, чому власне приймала ВР. 

У мене виникає риторичне питання: а що, в Україні зникла корупція за останні 6 
років, чи адміністративний ресурс кудись випарувався? 
Денис КОВРИЖЕНКО: Я знову погоджуся з тим, що було сказано. Основним мотивом 
насправді було те, що ключові партії, у тому числі партія влади, втрачали певний рівень 
довіри, як засвідчили результати соціологічних досліджень, і за умов застосування 
пропорційної системи у них помітно зменшилося б представництво у парламенті порівняно з 
результатами змішаної системи. І це якраз підтверджується досвідом 1998 і 2002 років. У 
1998 році НДП, а у 2002 році блок «За єдину Україну» в цілому по державі підтримувалися 
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незначним відсотком, по НДП я не пам’ятаю точно, там близько 5% підтримки було, «ЗаЄдУ» 
близько 13%, але за рахунок зловживання адмінресурсом в одномандатних округах вони 
забезпечили собі досить суттєве представництво, яке викривило в кінцевому підсумку 
результати виборів (саме партійні уподобання виборців). Тому причина повернення до такого 
різновиду лежить у цій площині. 

Друга причина — це те, що багато депутатів на сьогоднішній день дуже слабо 
розуміють, що таке пропорційна система з відкритими списками. Я пам’ятаю одну стенограму 
обговорення закону про місцеві вибори у ВР, коли один з представників ПР говорив, що, в 
принципі, змішана система це і є система з відкритими списками, тому що список 
публікується, він відкритий для виборців, і відповідно, ми пропонуємо якраз змішану систему з 
пропорційною складовою, у якій є відкриті списки. Але насправді це зовсім не відкриті списки. 

Ну не було, зрештою, і часу для обговорення. Не було обговорення найбільш 
оптимального варіанту цієї системи з відкритими списками, бо сама по собі система складна, 
вона потребує певного часу на опрацювання. В деяких проектах, які були у ВР, 
передбачалося запровадження такої системи, але обговорення широкого не було. Виборчий 
кодекс, який вносив народний депутат Юрій Ключковський. Був ще один законопроект 
Каськіва «Про вибори до ВРУ» він називався, і там теж був елемент відкритих списків, але не 
було суспільної дискусії і в середовищі політиків навколо цих документів, широкої дискусії. 
Обговорення були експертні, але консенсусу не було. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Обговорення було широким, його було багато, але сказати, що 
погодили із суспільством, яку виборчу систему нам запроваджувати на виборах 2012 року, 
напевно, ніхто не наважиться. 

Давайте з вами повернемося до ще одного нюансу. Отже, ПАРЄ ухвалила 
резолюцію щодо України, і серед іншого вона рекомендувала нам знизити 5%-ий бар’єр для 
політичних партій, закладений у новому законі про вибори народних депутатів. 

У нас тут є лист на електронну скриньку. Нас запитує наш слухач, чи слід очікувати 
змін до закону про парламентські вибори на сесії ВРУ, що незабаром розпочнеться? Щодо 
цього зараз дійсно багато спілкуються, багато прогнозують. Опозиція бачить своє і каже, що 
під прохідним бар’єром і під можливістю рекомендацій ПАРЄ може бути не лише 5%-ий 
бар’єр, але й поміняти повністю виборчу систему, внести зміни до закону про вибори. 
Андрій МАГЕРА: Я не дуже вірю у можливість внесення будь-яких змін до закону. Не секрет, 
що я дуже серйозно і по ділу критикував самий підхід, який був закладений у законопроекті 
про вибори на цій т.з. змішаній основі, в тому числі і бар’єр проходження до парламенту. Тут 
існує, до речі, закономірність: чим вищий бар’єр проходження до парламенту, тим більша 
кількість неврахованих голосів виборців в частині представленості їх депутатами у 
парламенті. Умовно кажучи, при 5% це може бути навіть 40% непредставленості і 60% 
представленості. Це досить високий відсоток, повірте, це надто багато. 

І в даному разі, чесно кажучи, що є менше зло? Як на мене, менше зло є все ж таки 
не чіпати закон, залишити його вже таким, яким він є, готуватися до виборів з тим, щоб 
законодавство до голосування все ж таки було стабільним.  

А те, що треба буде зменшувати відсоток — як на мене, він завеликий в Україні — 
очевидно. Можна приймати новий закон, але вводити його в дію уже після проведення цих 
виборів. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Тобто, ви за те, щоби зараз закон не чіпати? 
Андрій МАГЕРА: Я вважаю, що зараз не варто чіпати. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Але як воно буде, ніхто не знає. 
Денис КОВРИЖЕНКО: Я теж не вірю , що закон буде переглянуто, тому що він приймався 
досить складно. Були взаємні поступки більшості і опозиції, і навпаки…Принаймні, закон був 
підтриманий феноменальною, я би сказав, кількістю голосів, що не типово для виборчого 
законодавства взагалі, і тому переглядати щось… Всі концептуальні положення були 
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предметом консенсусу між тими, хто за нього голосував. Тому особисто я не вірю, що буде 
понижено цей відсоток. Принаймні, тим партіям, які на сьогоднішній день мають досить 
значне представництво у парламенті, це не потрібно — вони забирають голоси тих, хто не 
дотягує до бар’єру, відповідно, таким чином збільшують своє представництво. А невеликі 
партії задовольнили тим, що дозволили подвійне балотування лідерів партійних списків в 
одномандатних округах і по загальнодержавному. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Візьмемо один з фактів. Що говорить один з представників опозиції. 
Вони говорять, що, якщо ВР знизить прохідний бар’єр, це відновить хворобливе гетьманство 
серед хворобливих українських опозиціонерів. Тобто, для влади, можливо, є сенс таким 
чином роз’єднати зараз об’єднану формально опозицію? 

Я би хотіла нагадати, що буквально вже цього року спікер не заперечував факту, 
що, дослівно, «я не виключаю того, що до цієї теми, теми виборів, будуть повертатися з 
урахуванням прогнозів на вибори», тобто, він не виключав, що зміни можуть бути внесені. І 
КВУ цього теж не виключає. Тож з якою системою ми все ж таки підемо? Чи можуть бути 
внесені зміни чи ні? 
Андрій МАГЕРА: Я не вірю, що будуть зміни відносно системи, хоча б тому, що де-факто, і це 
ні для кого не секрет, зараз уже активно ведеться робота на якихось майбутніх округах, яких 
ще ніхто не бачив, ЦВК рішення ще не приймала, але вже всі знають, хто на яких округах 
буде працювати. Працюють з виборцями. Дітям чомусь цукерки на цей Новий рік дарують. На 
минулий рік начебто ніхто не дарував, а на цей рік дарують. Мені цікаво, на наступний рік теж 
будуть дітям цукерки давати чи ні? Чи це унікальний рік чомусь? 

Якщо серйозно говорити, то насправді надто багато зусиль уже потрачено багатьох 
політиків на те, щоби готуватися до виборів саме у мажоритарних округах, тому я не вірю у 
можливість проведення цих виборів саме зараз на пропорційній основі, наприклад. Тому, 
гадаю, система не буде піддана жодним змінам. Щодо окремих змін до закону, то, звичайно, 
цього виключати не можна, але я, чесно кажучи, не вірю навіть у будь-які мінімальні зміни до 
цього закону. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Тобто, політики будуть про це багато говорити, але навряд чи вони 
щось змінять. 
Денис КОВРИЖЕНКО: Що стосується змін до законодавства, то я особисто не вірю, що 
можуть бути фундаментальні зміни в плані виборчої системи. Залишиться змішана система. 
Зрештою, це було питання, яке не обговорювалося, навіть на засіданнях робочої групи, яка 
утворювалася президентом. Що стосується технічних аспектів закону, технології проведення 
виборів, то тут можливі дуже точкові зміни, пов’язані, наприклад, з кворумом роботи комісії, 
певними моментами технічного характеру. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: А можливо, з приводу того, що кандидат може балотуватися і по 
мажоритарні і за партійними списками, це теж візьметься до уваги? 
Денис КОВРИЖЕНКО: Можливо. Багато експертів зазначало, і було рішення Конституційного 
Суду з цього питання, згідно якого відповідні положення попереднього виборчого закону 
визнавалися неконституційними саме у зв’язку з можливістю подвійного балотування. Але не 
секрет, що в нас правові позиції Конституційного Суду останнім часом стали дуже 
непередбачуваними. Тобто, в одних випадках діє одна логіка, в інших інша, і тому я не 
виключаю навіть такий сценарій, що КС визнає оці положення закону спірні такими, що 
відповідають Конституції України. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: А коли він може вирішити так? Перед самими виборами чи?... 
Денис КОВРИЖЕНКО: В залежності від того, коли звернуться народні депутати. Це перше. І 
друге — коли Суд вирішить. Тобто, є певна черговість розгляду справ. Строки встановлені 
безпосередньо законом про КС, але не факт, що вони будуть дотримані. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: У нас зараз на прямому телефонному зв’язку з’являється Сергій 
Ткаченко, голова Донецької обласної організації «КВУ». Пане Сергію, мої вам вітання. 
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Сергій ТКАЧЕНКО: Доброго дня. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Я знаю, що ви уважно слухали нас упродовж всієї першої частини 
програми, і ви готові сказати нам про своє ставлення щодо того, що ви почули в ефірі. Тобто, 
підбити певні підсумки. 
Сергій ТКАЧЕНКО: Так, я в багатьох питаннях поділяю точку зору наших експертів, які 
виступають сьогодні в студії. І хотів би декілька слів сказати про трансформацію нашої 
виборчої системи. А саме буде акцент на мотивацію наших політичних партій, парламентарів, 
коли вони вирішують застосовувати ту чи іншу виборчу систему. Якою мотивацією вони 
керуються? 

На мій погляд, головними і визначальними факторами кожний раз при переході до 
нової виборчої системи є прагнення забезпечити собі, своїй політичній партії конкурентні, а 
доволі часто і неконкурентні, переваги по відношенню до інших політичних сил. 

І другий фактор, який постійно висить над цим процесом, це те, що ми фактично 
банкрутимо і вихолощуємо попередню виборчу систему. Пан Андрій вже згадував, коли ми 
переходили до змішаної виборчої системи, ми згадували, що в такому вигляді змішана 
система більше існувати не може: політична корупція, підкуп виборців. Тому потрібно щось 
змінювати. Зараз ми говоримо приблизно те ж саме — з таким рівнем довіри до політичних 
партій проводити вибори за пропорційною системою неможливо, тому потрібно повертатися. 

Проблема полягає в тому, що, на жаль, ми не живемо майбутнім, ми живемо 
якимись поточними інтересами, інтригами, які доволі часто називаються «політична 
доцільність». І від усіх виборчих систем — від пропорційної, від мажоритарної — ми беремо 
найгірше. І якщо говорити про майбутнє, то звичайно, пропорційна система з регіональними 
списками — це був би якраз найкращий вихід з цієї ситуації, тобто, коли виборець отримує 
можливість голосувати, як за політичну партію, так і за конкретного кандидата. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Сергію, скажіть, будь ласка, а цю виборчу систему, за якою  ми 
обиратимемо парламентарів уже цього року, наскільки життєздатною ви її вважаєте, що ви їй 
пророкуєте? 
Сергій ТКАЧЕНКО: На цей момент можна сказати, що це перехідний період, можна 
прорахувати, що ця система довго не проіснує в нашій країні. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Тобто, наступний парламент ми будемо обирати уже за іншою 
системою? 
Сергій ТКАЧЕНКО: Я сподіваюсь, що те, що під час цієї виборчої кампанії ми говоримо — це 
вже певний імпульс до того, щоб ця система змінилася після цієї виборчої кампанії.  

Звичайно, якихось суттєвих змін до виборчого законодавства з приводу виборчої 
системи вже очікувати навряд чи можливо, якісь процедури, напевно, будуть уточнені. Але, я 
думаю, вибори 2012 року пройдуть за цією змішаною системою. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Пан Денис і пан Андрій говорили, на що варто було би звернути 
увагу. А який ваш прогноз, Сергію, що може точково змінитися у законі про вибори? 
Сергій ТКАЧЕНКО: Я думаю, що процедура роботи комісій має отримати певне 
вдосконалення. Але суттєвих змін можна не очікувати. Ми вже дивимося на активність 
кандидатів в округах, вже вкладається велика кількість ресурсів, вже з’являються бігборди, 
реклама майбутніх кандидатів, яка вже точно прив’язується до виборчої кампанії. Змінити 
щось в процесі і в системі, яка вже запущена, доволі складно. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Я дякую пану Сергію. З нами на прямому телефонному зв’язку був 
Сергій Ткаченко, голова Донецької обласної організації «КВУ». А тепер прийшов час слухачів. 

Пан Олег Ананченко написав нам листа, і цей лист стосується Андрія Магери. Я 
зачитую: «Чи готова ЦВК оприлюднити зразки всіх документів, необхідних для реєстрації 
кандидатів у народні депутати України, зокрема, заяви про самовисування, включно з 
нотаріальним посвідченням? Чи не буде ігор в крючкотворство? Чи готова ЦВК реєструвати 
усіх мажоритарщиків з усієї України? Що буде зроблено, щоби не було черг?». 
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Андрій МАГЕРА: Хотів би відзначити те, що вс і документи, які бу дуть необхідні для 
реєстрації, у тому числі по розділах, на нашому сайті буде оприлюднено. Хоча, безумовно, ми 
не можемо в газетах опублікувати всі документи. Але більше того, ми будемо публікувати не 
лише форми певних документів, які від нас вимагає закон, ми будемо подавати певні зразки 
документів, які закон формально не вимагає — щоб полегшили людям процес реєстрації для 
подання документів. Ми максимально підемо назустріч. 

Це не буде зроблено сьогодні чи завтра, але ближче до початку виборчого процесу 
ми на сайті безумовно все це розмістимо, і  часу буде більш, ніж достатньо, для того, щоб 
підготуватися і подати такі документи. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Якщо не помиляюся, 9 місяців у нас залишається до виборів. 
СЛУХАЧ: Добрый день. Я киевлянин и многократный участник избирательного процесса 
изнутри. Работал в штабах, на участках уже более 10 лет. Мне почему-то стыдно за ваших 
гостей, что никто не сказал слово «демократия». У нас носителем власти является народ. И 
если партийная, то есть пропорциональная система, там не более 4% в этих 180 
зарегистрированных Минюстом партий, которые только из своей среды имели право 
выдвигать кандидатов. Если мы демократическая страна, нам не надо смотреть, как в 
Германии или в другой стране, нам надо то, что говорит Конституция — каждый имеет право 
буты избраным. И задача народные депутаты сегодня уже не народные, они партийные, 
потому что народ не может выдвигать, если он не член партии. Смешенная система хоть как-
то приближает к демократии, а ваши гости об этом не говорят. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: За змішаною системою ми стаємо демократичнішими, на думку 
слухача з Києва. 
Денис КОВРИЖЕНКО: Я погоджуся зі слухачем у тому плані, що змішана система дозволяє 
вирішити проблему представництва людей з народу, пересічних громадян, грубо кажучи, за 
рахунок самовисування. Але погоджуюся з одночасним застереженням, що це не єдина 
система, яка дозволяє самовисування. Є купа систем, я вже говорив якраз про пропорційну 
систему з відкритими списками, які так само  дозволяють самовисуватися в округах, і 
дозволяють виборцям голосувати за кандидатів, висунутих само висуванням. 
Тому ця система не є єдиною можливою панацеєю, треба говорити про різні види, які 
дозволяють втілювати у життя положення ст. 5 Конституції про те, що єдиним джерелом 
влади є народ. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Пане Андрію, як ви вважаєте, те, що ми не вжили слово демократія, 
це нас віддалило чи наблизило до неї? 
Андрій МАГЕРА: По-перше, я вживав слово демократія, я говорив про демократичний 
розвиток країни. Можливо, слухач неуважно слухав, можливо, не все почув. Але у будь-якому 
разі я хочу слухачу подякувати за те, що він брав участь у виборах як член виборчої комісії. 
Багато хто не розуміє, яка це важка робота працювати членом дільничних і окружних 
виборчих комісій. Безумовно, треба нам більше читати, більше вчитися, більше слухати один 
одного.  
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Лист на електронну скриньку від Сергія. Він ставить три запитання. 
Можливо, ви зможете їх об’єднати в одне. Перше запитання. «Когда внедрят электронную 
систему выборов, которую предложили украинские ученые? Результат в масштабе Украины 
за 15 минут. Или кто-то это тормозит?».  
Денис КОВРИЖЕНКО: Я думаю, час не прийшов, тому що електронні системи дуже вразливі 
для фальсифікацій. Їх можна впроваджувати тільки тоді, коли існує висока довіра до такого 
роду систем. У наших умовах… 
Андрій МАГЕРА: Погоджуюся. По-перше, має бути довіра суспільства, а по-друге, мають 
бути запобіжники від можливих втручань у діяльність такої системи. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: У нас ще немає, це я до Сергія звертаюся, електронного 
документообігу нормального. Друге питання від нього. «Когда будет вестись видеосъемка 
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процесса подсчета голосов с сохранением видео минимум до окончания следующих 
выборов? Технически это элементарно и не затратно». 
Денис КОВРИЖЕНКО: Я не можу сказати, що це не затратно, тому що треба обладнати 
камери якісь і здійснювати спостереження, 33 тисячі камер… 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Тому нескоро це буде. 
Денис КОВРИЖЕНКО: Так. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: І третє запитання. «Путин предложил процесс выборов 
транслировать в он-лайн режиме. У нас это будет?».  
Андрій МАГЕРА: Такі спроби були у 2004 році на виборах президента України, були обрані 
певні окружні виборчі комісії. Я не вважаю, що це потрібно. Я виключно з фінансових 
міркувань про це думаю. Зараз ми попросили в уряду 1 млрд. 200 млн. грн. на вибори 
народних депутатів України. Уряд нам виділив 800 млн., і ця цифра є тільки в законі про 
бюджет. 400 млн. у нас дефіцит бюджету. Нам не вистачає на поточні потреби, навіть на 
заробітну  плату недостатньо коштів. 

А про он-лайн мовлення. Можливо, ми колись доживемо до цього, і ми собі зможемо 
дозволити таку розкіш. 
СЛУХАЧ: Добрий день. Микола, Боярка. Перш за все хочу висловити повагу Андрію Магері за 
мужність на попередніх виборах. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: На президентських, ви маєте на увазі? 
СЛУХАЧ: Ми всі знаємо, як він відстоював ті питання. А по цих виборах що я можу сказати? 
По-перше, на виборчих дільницях, коли людина прийшла, проголосувала, у тій партії, за яку 
вона проголосувала, було би добре, щоб висів номер телефону, щоби вона повідомила свій 
номер бюлетеня і запитала, якою вона йде за номером. Тобто, я подзвонив і мені кажуть: ти 
45. Уже ясно. Якщо після виборів я приходжу на дільницю, а на дільниці тільки 42 
проголосувало, я вже буду бастувати. 
Андрій МАГЕРА: Цікава думка. Я думаю, що над цим можна думати. Дуже багато справді є 
цікавих ідей. Якщо би їх можна було всі реалізувати у виборчому законі, він би тільки 
покращився. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Одне з питань виникає, коли ти вже приходиш на виборчу дільницю, 
з приводу черг. Мене цікавить, чому я, коли хочу проплатити комунальні послуги, я приходжу 
це зробити, і мені треба постояти в черзі. Так само на виборчій дільниці. Багато людей і їх 
нервова система не витримує. Доки вони дочекаються, поки їм видадуть їхній листок. 
Андрій МАГЕРА: Це цікаве питання. І знаєте, чому цих черг не існує за кордоном ? По-перше, 
там дільниці маленькі. У них дільниці максимум півтори тисячі виборців. Воно враховує 
рекомендації тієї ж Венеціанської комісії, Ради Європи — є якісь певні стандарти, яких 
дотримуються. У нас дільниці до недавнього часу були навіть 3 тисячі і більше. Зараз 
законодавство обмежує максимальну кількість виборців на дільниці 2,5 тисячі. Але і це число 
завелике. 

Я не хочу розкривати багато таємниць в роботі ЦВК, але коли я зі своїми колегами 
дискутую, кажу — давайте будемо закладати для органів виконавчої влади наперед 
зобов’язання, щоб вони шукали приміщення для того, щоб кількість дільниць збільшувалася, 
але кількість виборців в них зменшувалася, це неминуче вплине на ті моменти щодо черг, про 
які вже говорилося. Натомість є інші думки, альтернативні до моїх, вони кажуть: це складно, 
приміщень немає. Я говорю один-єдиний аргумент: виконавча влада — це відповідальність, 
вони для цього брали владу, щоби відповідати, працювати, шукати приміщення. 

Я недавно побував в Грузії. Я питав, як ви вирішуєте ці проблеми? У них схожі є 
ситуації. Вони кажуть: беремо навіть помешкання в оренду. Виходять так із ситуації. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Це при тому, що грузинів 4,5 млн. 
Андрій МАГЕРА: Нам зараз дуже багато треба повчитися у грузинів, у тому числі в питаннях 
організації виборчого процесу.  
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Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Андрію, питання до вас. Чи ЦВК вже підготувала нарізку округів для 
виборів? 
Андрій МАГЕРА: Це питання є одним з важливих під час виборчого процесу. Згідно із 
законом, до 10 квітня ЦВК повинна визначити кількість виборчих округів у кожному з регіонів 
України, а їх в Україні є 27, і до 30 квітня прийняти рішення про утворення територіальних 
виборчих округів з їхніми межами, складом тощо, з центром відповідного округу. Тому, я 
думаю, в межах цих строків ми вкладемося. Безумовно, ми це рішення не будемо приймати ні 
в лютому, ні в березні, але навряд чи це буде до останньої дати ми будемо тягнути. Як тільки 
буде можливість... 

Я ще хотів би, щоб ви зрозуміли. Тут є один цікавий момент. Округи утворюються, 
виходячи з приблизно рівної кількості виборців у кожному окрузі. Є певні межі, встановлені 
законом. Якщо зараз встановлювати їх у лютому, то не факт, що до березня-квітня десь якесь 
число не зміниться. До цього питання треба дуже уважно підходити. 
СЛУХАЧКА: Доброго дня. Київ, Тамара. З приводу того, що обирати і бути обраним. Я хочу 
нагадати слухачу, що є ще вибори до місцевих органів самоврядування, вибори мера, вибори 
депутатів міськради. Врешті-решт президента обирають, можна балотуватися в президенти. І 
попередні вибори до місцевих рад показали, що кожен може бути обраний. Були обрані 
практично тільки депутати від Партії регіонів. Тобто, можна прикриватися багато чим. Коли 
людина хоче йти в депутати, то їй не треба починати з депутата ВР. Хай стане депутатом 
сільради чи міськради, мером, хай покаже, що вона може. Людина хай добре дивиться, щоби 
не обирали котів у мішку, треба щоби в людини була якась позитивна історія. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Наявність незалежних кандидатів висуватися і брати участь у 
виборах — це добре чи зле для виборців? 
Денис КОВРИЖЕНКО: Для виборців це, мабуть, не зле. Але це може за умов, коли партійна 
система незріла, зруйнувати її остаточно. Бо незалежні депутати, коли партійна система 
дискредитована, вони приходять у парламент, і вони не мають якоїсь єдиної політичної 
програми. Для виборців це, звісно, благо, а для незрілої партійної чи політичної системи це 
може бути великим злом. Хоча, з іншого боку, не факт, що кількість ось таких незалежних 
кандидатів у парламенті буде дуже великою. 
Андрій МАГЕРА: Я тут хочу додати і сказати, можливо, трошки непопулярну річ, при тому 
при всьому, що законодавство дозволяє балотування кандидатів-самовисуванців, особисто я 
до цього ставлюся досить скептично. Чому? Парламент — це не клуб за інтересами. Це 
серйозний орган, який повинен приймати закони. Яка б одиночка не прийшла, наскільки 
розумна, ерудована, залучала би фахівців, експертів до підготовки своїх законопроектів — 
нехай він буде золотий, цей законопроект, але він знайде підтримку в залі. Ніхто за нього 
голосувати не буде. 

Треба розуміти, що має бути структуризація парламенту. Але при тому всьому я 
категорично за широке залучення реєстрації самовисуванців на виборах до місцевих органів 
влади. Це те, від чого виборці залежать безпосередньо у дуже близьких для них питаннях. 
Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА: Я мушу дякувати гостям. 
 


