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ВИБОРЧА СИСТЕМА І НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ
В УКРАЇНІ

У статті висвітлюється проблема законодавчого забезпечен�
ня реалізації виборчих прав національними меншинами України.
Аналізуючи чинні нормативно�правові акти у цій сфері правовідно�
син, автор доходить висновку, що вони відповідають демократич�
ним традиціям та конституційно�правовій практиці. На думку
Л. Роздайбіди, оптимізації виборчого процесу в Україні сприятиме
поверненню до змішаної системи виборів народних депутатів усіх
рівнів та усунення юридичної колізії між нормою Закону України
«Про національні меншини в Україні» та виборчим законодавст�
вом нашої держави. Ключові слова: виборча система, виборчі пра�
ва, виборчий процес, виборче законодавство, національні меншини,
депутат, політична партія, громадська організація.
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The key problem of the article is the legislative support of the voting
rights of the national minorities. The author analyses the laws in the
sphere of the election legislation and ethnic relations. L. Rozdaibida
pays a great attention to the compliance with certain laws to the elec�
tion legislation of Ukraine. The author comes to the conclusion that
the equal rights and opportunities in the electoral process under the
laws of Ukraine comply with democratic traditions, constitutional
and legal practice. L. Rozdaibida offers to return to the mixed elec�
toral system in Ukraine and to agree on electoral legislation and the
Law of Ukraine «On the National Minorities in Ukraine». The article
presents some interest to the readers who major in Political and Legal
Sciences. It can be recommended to the professionals in these spheres
and to the wide range of readers. Keywords: the electoral system, the
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Етнічна палітра нашої держави є досить строкатою. За дани%
ми всеукраїнського перепису населення 2001 р. з 48, 2 млн осіб,
що проживають на її території, 37,5 млн (77,8%) становлять ет%
нічні українці, решту, а це 10,7 млн (22,2%) — представники інших
національностей. Тому фактор поліетнічності має неодмінно вра%
ховуватися вітчизняними законодавцями у формуванні виборчої
системи України. Однак на сучасному етапі питання розробки
дієвих механізмів участі національних меншин у виборчих пере%
гонах є відкритими. 

Нормативно%правову базу для аналізу поставленої проблеми
становлять Конституція України, Декларація прав національнос%
тей України від 01 листопада 1991 р., Закон України «Про націо%
нальні меншини в Україні» від 25 червня 1992 р., Закон України
«Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р. та виборче за%
конодавство України.

Політико%правове регулювання міжнаціональних відносин
в Україні перебуває під пильним поглядом вітчизняної наукової
спільноти. Зокрема, правовий захист національних меншин де%
тально висвітлено авторським колективом праці «Актуальні пи%
тання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахуван%
ня міжнародного досвіду» [8] та проекту Закону України «Про
Концепцію державної етнонаціональної політики України».
Аналіз законодавчої бази у сфері забезпечення прав нацменшин
знайшов своє відображення в дослідженнях Л. Лойко [10], Г. Лу%
цишин [11], М. Обушного [13], В. Євтуха [9], М. Панчука, В. Вой%
наловича [12] та інших українських науковців. 

При цьому передбачені чинними нормативно%правовими акта%
ми виборчі права представників національних меншин України
залишилися фактично поза увагою вчених. Спробі заповнення
цієї прогалини у науковій літературі присвячене запропоноване
дослідження.

Представники національних меншин, які є громадянами Украї%
ни, користуються повним спектром прав, у тому числі й правом
обирати та бути обраним. У ч. 2 ст. 1 Декларації прав національ%
ностей України йдеться, що представники народів та національних
груп обираються на рівних правах до органів державної влади всіх
рівнів, займають будь%які посади в органах управління, на під%
приємствах, в установах та організаціях. 

З огляду на наближення виборів депутатів до місцевих рад та
перманентне внесення змін до виборчого законодавства актуальним
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є обговорення чинного Закону України «Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010 р. У кон%
тексті цього дослідження важливою є ч. 1 ст. 3 зазначеного доку%
мента, що передбачає заборону привілеїв чи обмежень для канди%
датів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного,
міського голови за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними
або іншими ознаками. Більш принципове значення має запро%
ваджений механізм висування кандидатів у депутати та канди%
датів на посаду сільського, селищного, міського голови. Згідно зі
ст. 10 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Ав%
тономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ%
них, міських голів» право висування кандидатів у депутати та
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови ре%
алізується громадянами України через республіканські в Автоном%
ній Республіці Крим, обласні, районні, міські, районні у містах
організації політичних партій або шляхом самовисування від%
повідно до цього Закону. Ст. 35 більш детально регулює це питан%
ня. Так, у ч. 2 цієї статті йдеться: «Право висування кандидатів
у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, облас%
ної, районної, міської, в тому числі міст Києва та Севастополя,
районної у місті ради реалізується виборцями у відповідних бага%
томандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах
через місцеві організації партій у порядку, передбаченому цим
Законом. Право висування кандидатів у депутати сільських, се%
лищних рад реалізується виборцями в одномандатних виборчих
округах через місцеві організації партій або шляхом самовису%
вання у порядку, передбаченому цим Законом. Право висування
кандидатів на посаду сільського, селищного голови реалізується
виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах
через місцеві організації партій або шляхом самовисування у по%
рядку, передбаченому цим Законом. Право висування кандидатів
на посаду міського голови реалізується виборцями у відповідних
єдиних одномандатних виборчих округах через місцеві організа%
ції партій у порядку, передбаченому цим Законом». Таким чином,
на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласної, районної, міської, в тому числі міст Києва та Севастопо%
ля, районної у місті ради, а також міського голови застосовується
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пропорційна система виборів. Вибори депутатів сільських, се%
лищних рад та сільських, селищних голів відбувається за зміша%
ною системою виборів. 

Оскільки для національних меншин окремих механізмів
участі у виборчих перегонах не передбачено, вони діють у рамках
чинного законодавства. Очевидно, що завдяки застосуванню мажо%
ритарного принципу найбільше шансів бути обраними мають пред%
ставники національних меншин, що проживають у сільській міс%
цевості з компактним характером розселення за етнічною ознакою.
Решта ж представників національних меншин України можуть
стати депутатами всіх рівнів за партійними списками. Відповід%
но до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про об’єднання громадян» забо%
роняється відмова у прийнятті або виключення з політичної
партії особи в зв’язку з її статтю або національною належністю.
Підтвердженням активізації політичної діяльності нацменшин
є створення ними політичних партій та їх участь у парламентсь%
ких виборах 2002 р. як самостійних суб’єктів. 

Попередниками політичних партій досить часто виступають
громадські організації. Про інституалізацію громадянської ініціа%
тиви національних меншин свідчить той факт, що за роки неза%
лежності в нашій країні виникло більше 1000 етнічних організацій
[10, с. 158]. Згідно з ч. 2 ст. 14 Закону України «Про національні
меншини в Україні» національні громадські об’єднання мають
право висувати своїх кандидатів у депутати на виборах органів
державної влади відповідно до Конституції України, законів про
вибори народних депутатів України і депутатів місцевих Рад народ%
них депутатів. Однак чинні нормативно%правові акти, що регулю%
ють виборчий процес в Україні, не передбачають залучення громад%
ських організацій національних меншин до кола його суб’єктів.
Л.Лойко слушно зауважила, що «перехід на суто пропорційну
систему виборів як народних депутатів, так і депутатів місцевих
рад, коли суб’єктами виборчого процесу залишаться лише партії,
остаточно позбавить громадські організації національних мен%
шин непартійного типу можливості безпосередньо реалізовувати
згадану вище норму ст. 14 Закону «Про національні меншини
в Україні» [10, c. 187]. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що рівність прав і можливос%
тей у виборчому процесі, передбачена чинним законодавством Ук%
раїни, відповідає демократичним традиціям та конституційно%
правовій практиці. На думку автора, позитивна дискримінація
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національних меншин у реалізації їх виборчих прав є недоціль%
ною. При цьому оптимізації виборчого процесу в Україні сприя%
тиме повернення до змішаної системи виборів народних депу%
татів усіх рівнів та усунення юридичної колізії, що виникає
у разі застосування ч. 2 ст. 14 Закону України «Про національні
меншини в Україні». 
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