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Представлення інтересів в умовах           
пропорційної виборчої системи  

 
Стаття присвячена проблемі представництва інтересів громадськості політичними партіями в 

умовах пропорційної виборчої системи та визначенню з огляду на це ступеня доцільності останньої в 
Україні. 

 
The article is devoted to the problem of the representation of public interests in the policy of political parti-

es. The author analyzes the results of using proportional system of the election in Ukraine. 

Становлення та розвиток української полі-
тичної системи привели до утворення парламе-
нтсько-президентської республіки з пропорцій-
ною виборчою системою, в якій основним су-
б’єктом виборчого процесу стали політичні пар-
тії. Одночасно постала проблема, над вирішен-
ням якої вже протягом тривалого часу працю-
ють у багатьох країнах світу. Мова йде про кон-
троль за діяльністю політичних партій та спря-
мування їхньої активності на представлення ін-
тересів населення. 

В такій ситуації виникає цілком природне 
запитання: чи здатні політичні партії України в 
умовах пропорційної виборчої системи адекват-
но представляти інтереси населення в виборних 
органах державної влади та місцевого самовря-
дування. Автор, оперуючи статистичними дани-
ми та думками експертів, в одній з попередніх 
публікацій вже висловлював обґрунтовані сум-
ніви з даного приводу, однак залишив відкритим 
ще одне важливе питання, яке постає після при-
йняття зроблених висновків такого роду: чиї ж 
інтереси представляють політичні партії в сучас-
ній Україні? 

У плані виконання ролі представництва інте-
ресів політична партія має діяти як інститут. 
Проте сучасні політичні партії в Україні у біль-
шості своїй не можуть бути визнані інститута-
ми, оскільки у них відсутня важлива ознака ін-
ституту – деперсоналізованість. Рейтинги попу-
лярності відомих політиків – лідерів політичних 

партій – як правило, перевищують рейтинги вла-
сне партій. Якщо ж говорити про рейтинги дові-
ри, то тут різниця виглядає ще більш значущою. 
Саме про це свідчить той факт, що зазначення 
або не зазначення в соціологічних опитуваннях 
лідерів партій і блоків одразу ж змінює рівень 
його підтримки на декілька відстоків. 

Інша ознака зав’язаності партій на конкрет-
них осіб – звичайна практика зміни керівництва 
політичних партій. Спадковість кадрів – явище 
скоріше унікальне, ніж звичайне для української 
політики. Віднайти приклад безконфліктної змі-
ни керівництва партій практично неможливо. 
Серед останніх прецедентів успішної зміни кері-
вництва політичних партій (серед числа тих, які 
знаходяться в числі лідируючих за рівнем підт-
римки населення) можна пригадати лише зміну 
керівництва Народного Руху України, де 
Б.Тарасюк змінив на посаді голови М.Удовенка. 
Навпаки, прикладів, коли відбувалася спроба 
провести ротацію партійного керівництва, яка 
призводила до розколу партії та утворення но-
вих об’єднань, можна навести багато. Так утво-
рилися Народний Рух України та Український 
народний рух (пізніше – Українська народна 
партія), а згодом з’явився Народний рух України 
за єдність. Серед останніх прикладів таких роз-
колів можна пригадати зміну керівництва в пар-
тії “Трудова Україна”, в якій спочатку відбулася 
нібито успішна зміна керівництва, а потім, коли 
нового керівника А.Коновалюка спробували 
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усунути, відбувся конфлікт і політична партія 
розкололася. 

Особа лідера стоїть в Україні вище за власне 
партію. Як зазначає В.Базів, “голосування за 
політичні партії в умовах нашої держави наспра-
вді означає голосування за осіб, які входять у 
першу “п’ятірку”, тому кожна партія намагаєть-
ся репрезентувати себе широко відомими діяча-
ми, котрі нерідко далекі від політичної діяльнос-
ті, бо професійно займаються спортом, літерату-
рою, мистецтвом тощо. Після виборів вони ма-
ють право відмовитися від мандата – і він пере-
ходить до особи, яка невідома широкій громад-
ськості. Крім цього, вибори за партійними спис-
ками мають нерідко далекі від моралі дії окре-
мих народних депутатів. Звідси – феномен своє-
рідних “партійних перебіжчиків”, які керуються 
не політичними принципами і засадами моралі, 
а кон’юнктурою.” [4, с. 17] 

Проте, незважаючи на всю свою неінституці-
ональність та слабкість, політичні партії в Укра-
їні активно утворюються, ведуть виборчі кампа-
нії, мобілізуючи виборців на свою підтримку. 
Більше того, вимальовуються жорсткі міжпар-
тійні протистояння, коли політичні партії буква-
льно на наших очах стають непримиренними 
супротивниками. Так, ми можемо говорити про 
вже традиційне протистояння Соціалістичної 
партії України та Прогресивної соціалістичної 
партії України, про протистояння Соціалістич-
ної партії України та Народної партії України, 
про протистояння Народного союзу “Наша 
Україна” та Партії регіонів. Всі ці протистояння 
– надбання останніх десяти років. Це свідчить 
про те, що структуризація партійної системи 
України відбувається просто зараз. З даним фак-
том важко не погодитися, проте куди важливіше 
визначити причину утворення саме таких ліній 
розлому, які мають місце на практиці, встанови-
ти, що змушує політичні партії групуватися са-
ме так, а не інакше. 

До основних критеріїв, за якими відбувається 
розкол можна віднести такі, як: особисті інте-
реси політиків, інтереси окремих економічних і 
бізнесових груп, підприємств, інтереси окремих 
політичних сил, інтереси окремих регіонів, інте-
реси інших держав, інтереси кримінальних стру-
ктур, національні інтереси, інтереси окремих 
соціальних груп (молоді, жінок, людей похилого 
віку, соціально-професійних груп тощо) [6, 
с. 13]. 

Кожен названих критеріїв заслуговує на ува-
гу, однак перш ніж перейти до їх аналізу слід 
звернути увагу на суб’єктів, які мають виконува-
ти роль представництва інтересів. Якщо пого-
джуватися з тією критикою, яка була виловлена 
на адресу політичних партій вище, то можна 
цілком природно дійти висновку, що політична 
партія виконує суто формальну передаточну 

функцію, в той час як ключовою фігурою зали-
шається особа її лідера або група лідерів, які, 
власне і одержують можливість представляти 
інтереси в органах влади та місцевого самовря-
дування. З введенням жорсткої фракційної при-
належності та пропорційної виборчої системи 
цілком ймовірною буде така ситуації, коли всі 
фракції будуть використовуватися виключно 
для виконання технічної операції натискання на 
кнопку. Тому все ж, залишається відкритим пи-
тання, хто стоятиме за “натисканням кнопок”, 
хто керуватиме роботою представницьких орга-
нів влади насправді. 

Як довів Роккан [5], в процесі демократизації 
вирішальне значення для партійного будівницт-
ва мають розколи еліт, які, власне, і створюють 
базу для політичної конкуренції. Процес партоу-
творення залежить від “альянсів політичних 
підприємців” та стратегій мобілізації мас, які 
вони обирають. 

Ми не будемо заглиблюватися в проблеми 
елітології і зачіпати одвічне питання: а хто ж, 
власне, входить до політичної еліти? Куди важ-
ливіше встановити, чиї ж інтереси ця політична 
еліта представляє. 

Опитування експертів, проведене Українсь-
ким центром економічних і політичних дослі-
джень ім. Олександра Разумкова [6, с. 13], до-
зволило встановити, що повною мірою політич-
ні еліти України представляють, на думку біль-
ше ніж половини респондентів, три групи інте-
ресів: свої власні інтереси (зазначили 74,5% 
опитаних), інтереси окремих бізнесових та еко-
номічних груп (64,58%), підприємств, інтереси 
окремих політичних сил, партій (56,6%). 

Другу велику групу склали ті інтереси, які, 
на думку експертів, політичними елітами пред-
ставляються лише частково. До їх числа більш 
ніж половиною респондентів були віднесені: 
інтереси окремих регіонів (відзначили 76,6% 
опитаних), інтереси інших держав (55,2%), інте-
реси кримінальних структур (53,8%). 

Наведені дані у поєднанні з теорією партоут-
ворення, запропонованою Рокканом, дозволяють 
по-новому подивитися на події останніх років в 
Україні та частково спрогнозувати подальший 
хід подій. 

По-перше, можна легко помітити кореляцію 
між інтересами, які експерти в ході опитування 
розподілили до цих двох груп. Якщо говорити про 
першу групу, то цілком очевидно, що політична 
еліта України, обстоюючи свої власні інтереси, а 
разом з тим і інтереси власних політичних угрупо-
вань, одночасно представляє і певні бізнес-
інтереси, як власні, так і інтереси інших груп, які в 
силу певних причин не можуть бути переведені в 
політичну площину їх безпосередніми носіями. 

Друга ж група інтересів має чітку регіональ-
ну прив’язку, оскільки до неї входять не лише 
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інтереси регіонів, але й інтереси кримінальних 
угруповань, які, як правило, мають певний обме-
жений ареал діяльності, а також інтереси окре-
мих держав (переважно, сусідів, з якими у при-
кордонних регіонів історично склалися економі-
чні зв’язки). 

Сучасне партоутворення в Україні, а разом з 
ним і феномен “помаранчевої революції”, можна 
цілком природно пояснити через конфлікт цих 
двох великих груп інтересів. 

Якщо відійти на кілька кроків назад у часі і 
знову ж таки поглянути на дві названі групи 
інтересів, то можна цілком природно дійти ви-
сновку, що початково всі (або, принаймні, біль-
шість) політичних еліт займалася скоріше пред-
ставництвом інтересів, віднесених до другої гру-
пи. Це не означає, що не мало місця представни-
цтво інтересів першої групи, проте основний 
акцент тут необхідно зробити на регіональному 
характері цих інтересів, пов’язаних переважно з 
бізнесовими структурами. 

Проте з часом відбувається зростання окре-
мих бізнес-груп, які переростають місцевий рі-
вень і починають претендувати на всеукраїнське 
лідерство, або, принаймні, на розширення геог-
рафії свого впливу. Саме так, за свідченнями 
представників окремих регіонів, перед виборами 
Президента у 2004 році розширювали свій вплив 
бізнес-групи Києва і Донецька [8; 9]. 

У підсумку це призвело до невдоволення 
місцевих бізнес-еліт, які цілком природно поча-
ли шукати підтримки у опонентів тих, хто про-
водив експансію – тобто у кандидата на посаду 
Президента України В.Ющенка та “Нашої Укра-
їни”. Таке протистояння бізнесових еліт продов-
жується і нині, проте завдяки переходу до про-
порційних виборів до представницьких органів, 
це протистояння було переведене у площину 
партійної політики. 

Саме в такий перехідний період виняткової 
важливості набуває і фактор діючої виборчої 
системи, від якої великою мірою залежить, яка 
саме в результаті партійна система викристалі-
зується: чи будуть партії лише “виборчими ма-
шинами”, чи ж вони матимуть певну, відносно 
стабільну соціальну базу? Кожна нова держава, 
щойно одержавши незалежність (або й здобув-
ши її), постає перед одразу кількома серйозними 
виборами, до числа яких, безумовно, можна від-
нести і обрання того чи іншого типу виборчої 
системи для формування представницьких орга-
нів. 

Виборчу систему можна визначити як пев-
ний порядок організації і проведення виборів до 
представницьких органів влади або індивідуаль-
ного керівного представника; такий порядок 
закріплюється в юридичних нормах.  

На даний момент різні держави світу засто-
совують широкий спектр виборчих систем у їх 

найрізноманітніших варіантах. Таке розмаїття 
обумовлюється головним чином історією розви-
тку конкретних держав та їх традиціями народ-
ного представництва взагалі і парламентаризму 
зокрема. Одні виборчі системи, як от англійська, 
американська, виборчі системи скандинавських 
країн, пройшли тривалий шлях становлення і 
розвитку більше еволюційний за своїм характе-
ром, в інших країнах не обійшлося без певних 
радикальних змін, пов’язаних з трансформацією 
конституційного ладу (наприклад, Франція), 
нарешті чимала група країн створює власні ви-
борчі системи фактично з нуля, майже не маючи 
відповідних традицій (Греція, Португалія). 

До останньої групи належить і Україна. Не-
зважаючи на те, що останнім часом широкому 
загалу, нарешті, стали відомі факти участі украї-
нців у роботі представницьких органів часів 
перебування України під владою Литви та Поль-
щі, на наявність давньої традиції прямої демокра-
тії, практикованої ще в Княжу добу та продовжу-
вану військовою радою козацьких часів, на трива-
ле існування в Україні магдебурзького права, на 
участь українських депутатів в роботі представни-
цьких органів Австро-Угорської імперії, говорити 
про власну неперервну та цілісну виборчу тради-
цію України не доводиться. Роки ж радянської 
влади взагалі сформували у громадян ставлення до 
виборів як до процесу, результат якого вирішений 
наперед, а тому вибір конкретного громадянина 
перетворюється на просту формальність. 

Як би там не було, від СРСР Україна успад-
кувала свою першу виборчу систему, відповідно 
до якої і був сформований парламент зразку 19-
94-1998 років. Це була мажоритарна система 
абсолютної більшості (затверджена законом від 
1993 року). Можна припустити, що законодав-
цями було обрано чи не найневдаліший варіант 
як для молодої держави (хоча і цілком зрозумі-
лий в умовах несформованої партійної системи). 

Такий різновид мажоритарної виборчої сис-
теми (за якого депутати обиралися абсолютною 
більшістю голосів від округів) виявився неефек-
тивним. З 450 депутатів парламенту було обрано 
лише 338, а повторні вибори протягом 1994-
1997 років проходили більше 25 разів [7]. Це 
завдало і відчутного удару по бюджету, з якого 
постійно виділялися кошти для організації вибо-
рів. Крім того, виявилося, що в українських умо-
вах за такої системи достатньо просто сфальси-
фікувати результати, чому сприяв і відносно 
невеликий розмір (порівняно з нинішнім) окре-
мих округів. Зокрема, неодноразово висловлю-
валися припущення, що деякі виборчі комісії 
просто знищували документи на окремих діль-
ницях, унеможливлюючи встановлення дійсного 
волевиявлення громадян. 

Стало цілком очевидно, що “чиста” мажори-
тарна виборча система в Україні не спрацьовує. 
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Вона, безперечно, мала і свої переваги, зокрема 
представництво депутатами конкретних (як вже 
говорилося, відносно невеликих) округів, що 
мало б полегшити процедуру спілкування ви-
борців і депутатів. Проте на роботі парламенту 
вона відбилася негативно. Вищий законодавчий 
орган був слабко структурований, що сильно 
заважало його нормальній роботі та посилювало 
вплив на нього виконавчої влади. 

Закон 1997 року був створений з урахуван-
ням зазначених проблем. В підсумку вибори 
1998-го відбулися за змішаною системою, коли 
одна половина депутатів обиралася у мажорита-
рних округах (які значно зросли за площею і 
кількістю виборців), а інша половина визначала-
ся за результатами голосування за партійними 
списками у єдиному загальнодержавному вибор-
чому окрузі – пропорційно кількості одержаних 
голосів. 

Така система зняла попередні проблеми, але 
породила цілу низку нових, до числа яких мож-
на віднести явища купівлі-продажу місць у спи-
сках політичних партій, невизначеності того, 
яким чином депутати, обрані від політичних 
партій, мають нести відповідальність перед ви-
борцями за виконання програмних обіцянок. 

Серед інших проявилася і проблема тиску на 
“мажоритарних” депутатів адміністративними 
методами, яка в повній мірі відбилася на діяль-
ності парламенту, обраного в 2002 році. Хоча 
парламент цього скликання виявився достатньо 
структурованим і обраним швидко і без особли-
вих проблем (майже у повному складі – одразу 
було обрано 442 депутати з 450), що було в пев-
ній мірі обумовлено і зростаннями ролі партій, 
яким була надана провідна роль в процесі вису-
вання кандидатів, робота Верховної Ради була 
дещо загальмована неврегульованістю статусу 
більшості та статусу опозиції. 

У підсумку 2004 року було прийнято новий 
закон, який радикально знімає проблеми струк-
турування парламенту та тиску на мажоритар-
них депутатів, затверджуючи систему виборів, 
за якої увесь склад Верховної Ради України оби-
рається на основі пропорційної системи партій-
них списків. 

Таким чином, Україна пройшла унікальний 
шлях за 15 років незалежності, спромігшись 
випробувати на практиці всі основні варіанти 
виборчих систем: мажоритарну, змішану та про-
порційну. Як ми побачили вище, кожна система 
породила на українському ґрунті певні пробле-
ми і не змогла в повній мірі задовольнити всі 
вимоги, які висувають до виборчих систем при 
їх обранні: 

− результативність виборів: парламент по-
винен бути обраний вчасно та розпочати 
роботу у встановлені законодавством тер-
міни; 

− ефективність виборів: вибори мають бути 
проведені без перевитрат коштів та не 
бути надмірним тягарем для державного 
бюджету; 

− структурування парламенту: у парламенті 
має утворитися більшість, здатна прийма-
ти закони вчасно та з належним рівнем 
якості; 

− чесність, порядність депутатів: виборча 
система повинна встановити надійний 
бар’єр від кримінальних елементів та 
“політичних спекулянтів”, які йдуть до 
парламенту лише заради того, щоб прода-
вати свій голос; 

− професійний парламент: обрані депутати 
повинні бути готові швидко розпочати 
роботу та виконувати її на належному 
рівні; 

− адекватність представництва: у парламен-
ті має бути пропорційно представлений 
увесь політичний спектр країни, повинні 
бути забезпечені права “політичних мен-
шин”; 

− усвідомлення більшістю виборців наслід-
ків власного волевиявлення та довіра до 
результатів голосування: виборчий про-
цес та підбиття підсумків виборів мають 
бути достатньо прозорими і зрозумілими 
для населення, з тим аби виборці не втра-
тили довіру до самого виборчого процесу 
і власної ролі у ньому. 

Спробуємо оцінити три названі вище альтер-
нативні варіанти виборчої системи за кожним з 
цих критеріїв. 

Так, результативність і ефективність виборів 
можна записати в актив пропорційній і змішаній 
системам, в той час, як можна було побачити 
вище, саме з виконанням цих вимог виникають 
проблеми у мажоритарної виборчої системи. 
Аналогічно можна оцінити і структурування 
парламенту, з тією лише різницею, що тут і змі-
шана система суттєво поступається пропорцій-
ній (хоча це суттєво залежить від ступеня заго-
роджувального бар’єру для політичних партій). 

Критерій чесності і порядності депутатів 
вимагає надто вже суб’єктивної оцінки, а тому 
автор може лише зазначити, на його думку, дана 
риса парламентарів в найменшій мірі залежить 
від типу виборчої системи. Те ж саме стосується 
і професійності парламенту, хоча тут в більшій 
мірі можна віддати перевагу мажоритарній сис-
темі, оскільки вона, на відміну від пропорційної, 
дозволяє не голосувати за кота в мішку, а обира-
ти конкретну достатньо відому людям особис-
тість. 

Проблеми у пропорційної системи, яка на-
чебто безумовно вела перед за названими вище 
критеріями, починаються тоді, коли мова йде 
про адекватність представництва та довіру насе-
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лення до результатів голосування. Тут ми зму-
шені визнати той факт, що введення пропорцій-
ної системи суттєво обмежує виборчі права гро-
мадян (зокрема пасивне виборче право), змушу-
ючи тих, хто хоче бути обраним до парламенту, 
приєднуватися до якоїсь політичної партії. Крім 
того постає питання і про те, яким чином будуть 
представлені в парламенті меншини, чи буде 
дотриманий принцип географічного представни-
цтва регіонів – адже цілком може виявитися так, 
що цілі області взагалі не будуть представлені у 
Верховній Раді. А це, в свою чергу, дозволить 
порушити питання про легітимність такого 
представницького органу як виразника волі 
всього українського народу. Не кажучи вже про 
той факт, що більшість нинішніх політичних 
партій в Україні не можуть похвалитися вели-
кою кількістю членів або значною довірою насе-
лення. 

Нарешті, останній аргумент проти застосу-
вання пропорційної системи – це те, що в тако-
му “чистому” вигляді, в якому вона була запро-
понована в новому виборчому законі, вона не 
діє в жодній країні світу (принаймні, в жодній 
демократичній країні точно). Цей аргумент, при-
наймні, примушує замислитися, чи слід запрова-
джувати в себе таку систему, яку не визнано за 
доцільне прийняти в інших “цивілізованих” дер-
жавах. 

Перелічені недоліки з великим “запасом” 
перекреслюють всі ті переваги пропорційної 
системи, які вона має за рештою критеріїв. Як 
бачимо, вона оптимізує формальну сторону 
представництва (всі депутати обираються гаран-
товано, довибори не потрібно проводити взага-
лі), в той же час чи не повністю нівелюючи його 
реальний зміст (певні регіони країни взагалі мо-
жуть залишитися без представництва в центра-
льних органах влади). 

Які можна зробити висновки зі сказаного? 
Власне кажучи, все це свідчить, по-перше, про 
той беззаперечний факт, що українська партійна 
система перебуває все ще на стадії формування. 
І хоча її становлення триває вже більше 15 ро-
ків, вона все ще залишається вкрай нестабіль-
ною та непередбачуваною. Те, що відбувається 
протягом останніх двох років – поділ на 
“помаранчевих” та “синіх”, бурхливе будівницт-
во нових партійних структур, трансформація, а 
подекуди і відмирання старих, є лише свідчен-

ням початку активізації формування в Україні 
конкурентної партійної системи. 

 По-друге, цілком очевидно, що “чисті” ма-
жоритарна і виборча системи виглядають не-
прийнятними на українському ґрунті. Перша 
вносить дезорганізацію в роботу парламенту, 
надто його атомізуючи, друга вихолощує з пар-
ламентаризму сам дух представництва. Цілком 
природно, що істина знаходиться десь посереди-
ні між цими системами, тому автор вбачає за 
оптимальний для України наступний варіант 
виборчої системи. 

Це має бути змішана система, за якої з 450 
депутатів парламенту 300 обиратимуться на 
пропорційній основі за партійними списками. 
Це має бути просте голосування за список без 
застосування різного роду преференцій, які б 
лише ускладнили для виборців процедуру голо-
сування. Загороджувальний бар’єр доцільно 
було б залишити на рівні 5 відсотків, що дозоли-
ли б потрапляти до парламенту приблизно 5-6 
провідним партіям і забезпечувало б його нор-
мальне структурування та формування уряду. 
Представництво ж регіонів повинні були б за-
безпечувати решта 150 депутатів, яких би обира-
ли в одномандатних округах за мажоритарною 
системою відносної більшості. 

Такий компромісний варіант з певною пере-
вагою на користь пропорційної виборчої систе-
ми покликаний з одного боку забезпечити пред-
ставництво регіонів у вищому законодавчому 
органі, з іншого – сприяти структуруванню пар-
тійної системи України, посиленню партійних 
структур, які, як слушно зазначає В.Гельман, у 
разі власної слабкості знаходять собі заміну у 
вигляді “політичних машин”, побудованих на 
масовому клієнтелізмі [5].  

На думку автора, саме така система є макси-
мально доцільною для України, вона дозволить 
зробити роботу парламенту ефективною, гармо-
нізувати його відносини з виконавчої влади та в 
повній мірі забезпечити представництво грома-
дян у вищому законодавчому органі. Введення 
ж пропорційної виборчої системи на сучасному 
етапі розвитку української політичної системи 
скоріше нагадує шокову терапію, яка, цілком 
можливо, і скоріше за все виконає функцію струк-
турування системи партійної, проте задля цього на 
певний час доведеться пожертвувати представниц-
твом інтересів населення у органах влади. 
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