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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХРОНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ 

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Анотація. У статті розкрито конституційно-правову характеристику 
хронології проведення виборів у сучасній Україні. Автором зазначено, 
що в Україні вибори досить швидко утвердилися як одна з найбільш 
дієвих форм безпосередньої демократії. Саме завдяки проведенню виборів 
Українському народові вдалося сформувати різні представницькі органи 
публічної влади та у конструктивний спосіб подолати низку внутрішніх 
соціально-економічних та політичних криз. Зазначено, що проведення 
виборів в Україні було небездоганним, з властивими їм проблемними, а 
доволі часто і суперечливими моментами.

Зазначено, що протягом 1991-2019 років відбулися наступні вибори 
в Україні: 1. Вибори Президента України проходили в 1991, 1994, 1999, 
2004, 2010, 2014 та 2019 роках. Позачергові вибори Президента України 
проводилися у 1994 та 2014 роках. 2. Вибори народних депутатів України 
мали місце в 1994, 1998, 2002, 2006, 2007, 2012, 2014 та 2019 роках. Поза-
чергові вибори народних депутатів України проходили в 1994, 2007, 2014 
та 2019 роках. 3. Чергові місцеві вибори в Україні мали місце у 1994, 1998, 
2002, 2006, 2010 та 2015 роках. У 1995 році відбулися вибори депутатів 
і голів місцевих Рад народних депутатів в Автономній Республіці Крим. 
Протягом 1991-2019 років в окремих територіальних громадах відбулася 
досить велика кількість перших, повторних, позачергових, проміжних та 
додаткових місцевих виборів.

Зроблено висновок, що в Україні було проведено велику кількість 
різних видів виборів, на яких було обрано шістьох Президентів України, 
вісім скликань Верховної Ради України, а також шість разів проведено 
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чергові місцеві вибори. Вибори в Україні були першими, черговими, 
позачерговими, додатковими, повторними та навіть вибори, які були 
визнані як такі, що не відбулися. З огляду на те, що кожні вибори, які 
мали місце в новітній історії України, проходили за різних політичних та 
соціально-економічних чинників, вони безсумнівно мають свої характерні 
риси та унікальність. Додає особливості кожним виборам, які проходили 
в Україні, проведення їх, як правило, за новими виборчими правилами.

Ключові слова: конституційне право, виборча система, хронологія, 
вибори, Україна.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL CHARACTERISTIC 
OF THE CHRONOLOGY OF CONDUCTING 

ELECTIONS IN CONTEMPORARY UKRAINE

Abstract. The article describes the constitutional and legal characteristic 
of the chronology of holding elections in modern Ukraine. The author notes 
that elections in Ukraine quickly became firmly established as one of the 
most effective forms of direct democracy. Due to the elections, the Ukrainian 
people succeeded in forming various representative bodies of public power 
and in a constructive way to overcome a series of internal socio-economic and 
political crises. It was noted that the conduct of the elections in Ukraine was 
imperfect, with the problematic and rather often and controversial moments 
that were characteristic to them.

It was noted that during the 1991-2019 the following elections took place 
in Ukraine: 1. The presidential elections of Ukraine took place in 1991, 1994, 
1999, 2004, 2010, 2014 and 2019. The early elections of the President of 
Ukraine were held in 1994 and 2014. 2. Elections of people’s deputies of 
Ukraine took place in 1994, 1998, 2002, 2006, 2007, 2012, 2014 and 2019. The 
early elections of people’s deputies of Ukraine took place in 1994, 2007, 2014 
and 2019. Regular local elections in Ukraine took place in 1994, 1998, 2002, 
2006, 2010 and 2015. In 1995 there were elections of deputies and chairmen 
of local councils of people’s deputies in the Autonomous Republic of Crimea.

It is concluded that in today’s Ukraine there was a fairly large number 
of different types of elections, in which six Presidents of Ukraine, eight 
convocations of the Verkhovna Rada of Ukraine were elected, and eight 
times local elections were held. For this, the elections were the first, regular, 
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extraordinary, repeat, and even election, which were recognized as not 
occurring. Given that every election that took place in the recent history 
of Ukraine took place in different political and socio-economic factors, they 
undoubtedly have their own characteristics and uniqueness. The peculiarity of 
every election in Ukraine is to hold them, as a rule, under new electoral rules.

Key words: constitutional law, electoral system, chronology, elections, 
Ukraine.

Постановка проблеми. У сучас-
ній Україні вибори досить швидко 
утвердилися як одна з найбільш ді-
євих форм безпосередньої демокра-
тії. Саме завдяки проведенню вибо-
рів Українському народові вдалося 
сформувати різні представницькі 
органи публічної влади та у кон-
структивний спосіб подолати низ-
ку внутрішніх соціально-економіч-
них та політичних криз. Водночас, 
проведення виборів в Україні було 
небездоганним, з властивими їм 
проблемними, а доволі часто і су-
перечливими моментами. З огля-
ду на це, вкрай цінним є окремий 
короткий огляд та аналіз кожних 
виборів, які відбулися у сучасній 
Україні, в хронологічній послідов-
ності їх проведення з виокремлен-
ням особливостей та характерних 
рис цих виборів.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Питання конститу-
ційно-правових засад проведення 
виборів в Україні знайшло своє ві-
дображення у наукових працях та-
ких вітчизняних вчених як М. Ко-
зюбра [1], Ю. Ключковський [2], 
Р. Максакова [3], О. Марцеляк 
[4], В. Погорілко [5], М. Смоко-
вич [6], М. Ставнійчук [5], В. Фе-
доренко [7] тощо. Попри наявні 
публікації у вітчизняній юридичній 
науці, які присвячені конституцій-
но-правовим засадам проведення 

виборів в Україні, питання кон-
ституційно-правової характеристи-
ки хронології проведення виборів 
у сучасній Україні і досі так і не 
отримало свого усестороннього та 
комплексного дослідження.

Формування цілей. Метою цієї 
статті є розкриття конституцій-
но-правової характеристики хроно-
логії проведення виборів у сучас-
ній Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Протягом 1991-2019 року відбули-
ся наступні вибори в Україні:

1. Вибори Президента Укра-
їни 1991 року – перші вибори 
в Україні, які проходили 1 грудня 
1991 року одночасно з проведен-
ням всеукраїнського референдуму 
щодо затвердження Акта прого-
лошення незалежності України, 
на якому 90,32% громадян висло-
вились на підтримку незалежнос-
ті України. Вибори проводили-
ся згідно з Законом УРСР «Про 
вибори Президента Української 
РСР», який був прийнятий 5 липня 
1991 року [8]. Вибори Президента 
України вважалися такими, що від-
булися, якщо в них взяло участь 
більше половини виборців, внесе-
них до списків виборців. Близь-
ко 32 млн. громадян взяли участь 
у голосуванні (84,32% виборців, 
внесених до списків). При прове-
денні президентських виборів 1991 
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року застосовувалася мажоритарна 
система абсолютної більшості. До 
виборчого бюлетеня було включено 
6 кандидатів на посаду Президента 
України: В. Гриньов, Л. Кравчук, 
Л. Лук’яненко, Л. Табурянський, 
В. Чорновіл, І. Юхновський. Пере-
могу на виборах здобув Л. Кравчук, 
за якого проголосувало 19,6 млн. 
виборців, що склало 61,59% голо-
сів виборців [9].

2. Позачергові вибори народ-
них депутатів України 1994 року – 
перші парламентські вибори в не-
залежній Україні, які відбулися 27 
березня 1994 року. Були призначені 
у зв’язку зі складною економічною 
ситуацією у державі та політичним 
протистоянням між Верховною 
Радою та Президентом України. 
Правовою підставою призначен-
ня позачергових парламентських 
виборів стало прийняття Закону 
України «Про дострокові вибори 
Верховної Ради України і Прези-
дента України» від 24 вересня 1993 
року № 3470-XII [10]. Самі вибори 
відбулися на підставі Закону Укра-
їни «Про вибори народних депута-
тів України» № 3623-XII, який був 
прийнятий 18 листопада 1993 року 
[11]. Явка виборців на цих парла-
ментських виборах склала 76,07%.

Позачергові парламентські ви-
бори 1994 року мали низку особли-
востей: 1) при проведенні виборів 
застосовувалася мажоритарна ви-
борча система абсолютної біль-
шості; 2) для організації виборів 
було утворено 450 одномандатних 
виборчих округів; 3) обраним вва-
жався кандидат у народні депутати 
України, який отримав більше 50% 
голосів виборців, які взяли участь 

у голосуванні, за умови, що у ви-
борах взяло участь не менше 50% 
від числа виборців, внесених до 
списків виборців певного округу. 
Унаслідок вище вказаних особли-
востей позачергові парламентські 
вибори були вкрай не результатив-
ними. Зокрема, з 450 народних де-
путатів України було обрано лише 
338 депутатів. Повторні вибори та 
вибори замість вибулих внаслідок 
різних причин народних депутатів 
України відбувалися аж по квітень 
1997 року включно.

3. Позачергові вибори Прези-
дента України 1994 року – перші 
позачергові вибори Президента 
України, які відбулися 26 черв-
ня 1994 року. Були призначені 
у зв’язку з прийняттям Закону 
України «Про дострокові вибори 
Верховної Ради України і Прези-
дента України» від 24 вересня 1993 
року № 3470-XII [10] та прово-
дилися згідно з Законом України 
«Про вибори Президента України» 
від 5 липня 1991 року № 1297-XII 
[9], до якого напередодні прове-
дення виборів були внесені зміни. 
У виборах взяло участь 7 кан-
дидатів у Президенти України – 
В. Бабич, Л. Кравчук, Л. Кучма, 
В. Лановий, О. Мороз, І. Плющ та  
П. Таланчук. Явка виборців під час 
голосування 26 червня 1994 року 
склала 70,62%, а під час повтор-
ного голосування 10 липня 1994 
року – 71,74%.

Позачергові президентські ви-
бори відбулися за мажоритарною 
виборчою системою абсолютної 
більшості. За результатами голо-
сування 26 червня 1994 року жо-
ден із 7 кандидатів у Президенти 
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України не зміг набрати більше по-
ловини голосів виборців, які взяли 
участь у голосуванні. Тому вперше 
в історії проведення виборів Пре-
зидента України було призначено 
повторне голосування, яке відбуло-
ся 10 липня 1994 року між двома 
кандидатами, які набрали найбіль-
ше голосів – чинним Президентом 
України Л. Кравчуком та колиш-
нім Прем’єр-міністром України Л. 
Кучмою. Перемогу під час повтор-
ного голосування здобув Л. Кучма, 
за якого проголосувало 14 млн. ви-
борців (52,14%). Активність вибор-
ців під час повторного голосування 
10 липня 1994 року склала 71,74%. 
Ці президентські вибори стали пер-
шими, які продемонстрували роз-
поділ виборців у межах країни на 
«Схід» та «Захід».

4. Місцеві вибори 1994 року – 
перші місцеві вибори в Україні, 
які відбулися 26 червня 1994 року 
та проходили одночасно з поза-
черговими виборами Президента 
України. Місцеві вибори 1994 року 
проводилися на підставі Закону 
України «Про вибори депутатів 
і голів сільських, селищних, ра-
йонних, міських, районних у мі-
стах, обласних Рад» від 24 лю-
того 1994 року № 3996-ХІІ [12]. 
До характерних рис цих виборів 
слід віднести: 1) голови місцевих 
Рад (крім голів районних у містах 
Рад) обиралися безпосередньо ви-
борцями; 2) висування кандидатів 
реалізовувалося виборцями як без-
посередньо на зборах (сходах) гро-
мадян, так і через політичні партії, 
рухи, їх виборчі блоки, громадські 
організації, зареєстровані відпо-
відно до законодавства, і трудові 

колективи; 3) обраним вважався 
кандидат у депутати, який одер-
жав на виборах найбільшу порів-
няно з іншими кандидатами кіль-
кість голосів виборців, які взяли 
участь у голосуванні, але не менш 
як 10% зареєстрованих виборців; 
4) кандидат на посаду голови Ради 
вважався обраним при додержанні 
вимог, передбачених для кандидата 
у депутати, за умови, якщо за ньо-
го проголосувало не менш як 25% 
зареєстрованих виборців; 5) ви-
бори визнавалися такими, що від-
булися, якщо в них взяло участь 
більше 50% від загальної кількості 
зареєстрованих виборців.

5. Вибори депутатів і голів 
місцевих Рад народних депутатів 
в Автономній Республіці Крим 
1995 року – місцеві вибори на те-
риторії АРК, які відбулися 25 черв-
ня 1995 року. Вибори проходили 
в умовах постійних проявів сепа-
ратизму, свідченням чому стало 
прийняття Верховною Радою АРК 
протягом 1992-1995 років явно не-
конституційних актів, а також на-
маганням декілька разів провести 
референдум в автономії щодо дер-
жавної самостійності Республіки 
Крим. Завдяки активному втручан-
ню у ці процеси Верховної Ради 
України, у тому числі прийняття 
Постанови «Про вибори депутатів 
і голів місцевих Рад народних де-
путатів в Автономній Республіці 
Крим» від 24 березня 1995 року 
№ 111/95-ВР [13], сепаратизм 
вдалося подолати. Самі вибори 
відбулися на підставі двох Зако-
нів України – «Про вибори депу-
татів і голів сільських, селищних, 
районних, міських, районних у мі-
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стах, обласних Рад» від 24 лютого 
1994 року № 3996-ХІІ [12] та «Про 
особливості участі громадян Укра-
їни з числа депортованих з Криму 
у виборах депутатів місцевих Рад 
в Автономній Республіці Крим» 
від 6 квітня 1995 року № 124/95-
ВР [14].

Останній Закон визначив спе-
ціальний порядок забезпечення 
представництва громадян Украї-
ни з числа депортованих у 1941 
і 1944 роках з Криму, їх нащадків 
та членів їх сімей, які повернули-
ся з місць спецпоселення, у місце-
вих Радах в Автономній Республіці 
Крим. Зокрема, ст. 1 цього Закону 
встановила, що у межах адміні-
стративно-територіальних одиниць 
Автономної Республіки Крим, де 
проживають депортовані грома-
дяни, поряд з виборчими округа-
ми по виборах депутатів місцевих 
Рад, які утворюються відповідно 
до Закону України «Про вибори 
депутатів і голів сільських, селищ-
них, районних, міських, районних 
у містах, обласних Рад» (основні 
виборчі округи), можуть утворю-
ватися додаткові виборчі округи 
для виборів депутатів сільських, 
селищних, районних, міських, ра-
йонних у містах Рад із числа де-
портованих громадян кримськота-
тарської, болгарської, вірменської, 
грецької та німецької національнос-
тей. У випадках, коли на території 
місцевої Ради кількість депортова-
них громадян становила більшість 
від загальної кількості населення, 
додаткові виборчі округи для них 
не утворювалися [12].

6. Чергові вибори народних де-
путатів України 1998 року – перші 

парламентські вибори, які відбули-
ся 29 березня 1998 року відповідно 
до Конституції України. Дату цих 
виборів було окремо визначено п. 
2 перехідних положень Конститу-
ції України, у якому було вказано, 
що чергові вибори до Верховної 
Ради України проводяться у бе-
резні 1998 року [15]. Самі вибо-
ри відбулися на підставі Закону 
України «Про вибори народних 
депутатів України» від 24 верес-
ня 1997 року № 541/97-ВР. При 
проведені парламентських виборів 
1998 року було змінено виборчу 
систему. Уперше в Україні вибори 
проводилися за змішаною мажо-
ритарно-пропорційною системою, 
за якою половина конституційного 
складу парламенту 225 депутатів 
обиралася за мажоритарною ви-
борчою системою, а інша половина 
– за пропорційною. Обраними до 
Верховної Ради України вважали-
ся політичні партії та виборчі бло-
ки, які подолали 4% бар’єр. Парла-
ментські вибори наочно засвідчили 
про вагому роль виду виборчої сис-
теми та її помітний вплив на хід 
проведення виборів та їх кінцевий 
результат [16].

У виборах взяло участь 30 по-
літичних партій та виборчих бло-
ків, до виборчих списків яких було 
включено 3539 кандидатів у народ-
ні депутати України. За результата-
ми голосування в багатомандатно-
му загальнодержавному виборчому 
окрузі лише 8 партій (блоків) про-
йшли до парламенту: 1) Комуніс-
тична партія України, яка отримала 
84 депутатських мандатів; 2) На-
родний Рух України – 32 манда-
ти; Виборчий блок Соціалістичної 
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партії України та Селянської партії 
України «За правду, за народ, за 
Україну!» – 29 мандатів; 4) Пар-
тія Зелених України – 19 мандатів; 
5) Народно-демократична партія – 
17 мандатів; 6) Політична партія 
«Всеукраїнське об’єднання «Громада» –  
16 мандатів; 7) Прогресивна со-
ціалістична партія України –  
14 мандатів; 8) Соціал-демократич-
на партія України (об’єднана) –  
14 мандатів. Явка виборців на цих 
виборах склала 71,21%.

7. Чергові місцеві вибори 
1998року – перші місцеві вибори, 
які відбулися 29 березня 1998 року 
відповідно до Конституції Украї-
ни, та проходили одночасно з чер-
говими парламентськими вибора-
ми. Дату цих виборів було окремо 
визначено п. 8 перехідних поло-
жень Конституції України, у яко-
му було вказано, що сільські, се-
лищні, міські ради та голови цих 
рад після набуття чинності Консти-
туцією України здійснюють визна-
чені нею повноваження до обрання 
нового складу цих рад у березні 
1998 року. Вибори проводилися 
на підставі двох Законів України 
«Про вибори депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, місь-
ких голів» від 14 січня 1998 року 
№ 14/98-ВР [17] та «Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим» від 12 лю-
того 1998 року № 118/98-ВР [18]. 
Явка виборців на цих виборах 
склала 69,63%.

Характерні особливості черго-
вих місцевих виборів 1998 року: 
1) вибори депутатів сільської, се-
лищної, міської, районної у місті 
ради, сільського, селищного, місь-

кого голови, а також депутатів Вер-
ховної Ради АРК проводилися за 
мажоритарною виборчою системою 
відносної більшості по одномандат-
них виборчих округах; 2) вибори 
депутатів районної та обласної рад 
проводилися за мажоритарною ви-
борчою системою відносної біль-
шості по багатомандатних вибор-
чих округах; 3) право голосу на 
місцевих виборах мали громадяни 
України, яким на день проведен-
ня виборів виповнилося 18 років 
і які проживали на території від-
повідних сіл, селищ, міст, райо-
нів у містах; 4) право голосу на 
виборах депутатів Верховної Ради 
АРК мали громадяни України, що 
постійно проживають в Автоном-
ній Республіці Крим, яким на день 
проведення виборів виповнилося 18 
років; 5) право висування кандида-
тів реалізовувалося виборцями як 
безпосередньо шляхом самовису-
вання, а також висування на зборах 
виборців за місцем їх проживання, 
трудової діяльності або навчання, 
так і через місцеві осередки полі-
тичних партій, виборчі об’єднання 
місцевих осередків політичних пар-
тій – блоки, громадські організації, 
що легалізовані відповідно до чин-
ного законодавства України.

8. Чергові вибори Президента 
України 1999 року – перші пре-
зидентські вибори, які відбулися 
31 жовтня 1999 року відповідно 
до Конституції України. Дату цих 
виборів було окремо визначено п. 
3 перехідних положень Конститу-
ції України, у якому було вказа-
но, що чергові вибори Президента 
України проводяться в останню 
неділю жовтня 1999 року [15]. Ви-
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бори проводилися на підставі ново-
прийнятого Закону України «Про 
вибори Президента України» від 
5 березня 1999 року № 474-ХІV 
[19]. Попри запровадження цим 
законом цілої низки новел, було 
збережено мажоритарну виборчу 
систему абсолютної більшості. Пе-
реможця на президентських вибо-
рах 1999 року вдалося встановити 
лише під час повторного голосу-
вання, яке відбулося 19 листопада 
1999 року. За його результатами 
Президентом України було пере-
обрано – Л. Кучму, який набрав 
15, 7 млн. (56,25%) голосів вибор-
ців. Явка виборців під час голосу-
вання 31 жовтня 1999 року склала 
70,19%, а під час повторного голо-
сування 14 листопада 1999 року – 
74,92%.

Характерні особливості чер-
гових президентських виборів 
1999 року: 1) вилучено виборчий 
ценз для ув’язнених, тобто новим 
законом не передбачалося при-
зупинення виборчого права для 
осіб, які за вироком суду перебу-
вали у місцях позбавлення волі 
та у місцях примусового лікуван-
ня; 2) посилено ценз осілості для 
кандидата у Президенти України. 
Якщо раніше встановлювалося, що 
Президентом України може бути 
обраний громадянин України який 
проживає на території України не 
менше 10 (в тому числі 5 останніх) 
років, то тепер – протягом 10 ос-
танніх перед днем виборів років; 
3) встановлювався ценз судимості 
для кандидата у Президенти Укра-
їни, попри відсутність такої вимо-
ги у Конституції України; 4) ска-
совано вимогу щодо обов’язкової 

явки виборців у розмірі більше по-
ловини зареєстрованих виборців, 
тобто вибори визнавалися такими, 
що відбулися, за будь-якої явки 
виборців; 5) збільшено у 10 разів 
кількість підписів виборців, які по-
винні підтримати претендента на 
кандидата у Президенти України, 
для реєстрації його як кандидата – 
з 100 тис. до 1 млн. з посиленням 
репрезентативності зібраних підпи-
сів виборців у регіонах України.

9. Чергові вибори народних де-
путатів України 2002 року – другі 
чергові парламентські вибори, які 
відбулися 31 березня 2002 року 
одночасно з черговими місцевими 
виборами. Вибори відбулися на 
підставі новоприйнятого Закону 
України «Про вибори народних 
депутатів України» від 18 жовт-
ня 2001 року № 2766-ІІІ [20]. На 
цих парламентських виборах була 
збережена змішана мажоритар-
но-пропорційна виборча система, 
яка уперше була застосована на по-
передніх парламентських виборах 
1998 року. Повторне застосування 
змішаної виборчої системи сприя-
ло зменшенню порушень виборчих 
процедур з боку виборчих комісій 
та кандидатів, а також значно біль-
шому їх розумінню виборцями ніж 
на попередніх парламентських ви-
борах. Вибори відзначилися досить 
високою явкою виборців, яка скла-
ла 65,22%.

У багатомандатному загально-
державному виборчому окрузі на 
парламентських виборах 2002 року 
взяло участь 33 політичних партій 
та виборчих блоків політичних пар-
тій, до виборчих списків яких було 
включено 3762 кандидати у народ-
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ні депутати України. За результа-
тами виборів лише 6 політичних 
партій (блоків) подолали вста-
новлений законом 4% загороджу-
вальний бар’єр: 1) Виборчий блок 
політичних партій «Блок Віктора 
Ющенка «Наша Україна», який 
отримав 70 депутатських мандатів; 
2) Комуністична партія України – 
59 мандатів; 3) Виборчий блок по-
літичних партій «За Єдину Укра-
їну!» – 35 мандатів; 4) Виборчий 
блок політичних партій «Вибор-
чий блок Юлії Тимошенко» –  
22 мандати; 5) Соціалістична пар-
тія України – 20 мандатів; 6) Со-
ціал-демократична партія України 
(об’єднана) – 19 мандатів. В одно-
мандатних виборчих округах взяли 
участь 3084 кандидати, які претен-
дували на інші 225 депутатських 
мандатів.

10. Чергові місцеві вибори 
2002 року – другі чергові місцеві 
вибори, які відбулися 31 березня 
2002 року одночасно з черговими 
парламентськими виборами. Вибо-
ри проводилися на підставі двох 
Законів України «Про вибори де-
путатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів» від  
14 січня 1998 року № 14/98-ВР 
[17] та «Про вибори депутатів Вер-
ховної Ради Автономної Республі-
ки Крим» від 12 лютого 1998 року 
№ 118/98-ВР [18], до яких напе-
редодні виборів було внесено змі-
ни. Чергові місцеві вибори 2002 
року проводилися за виборчою 
системою, яка була застосована 
на попередніх місцевих виборах: 
1) вибори депутатів сільської, се-
лищної, міської, районної у місті 
ради, сільського, селищного, місь-

кого голови, а також депутатів Вер-
ховної Ради АРК проводилися за 
мажоритарною виборчою системою 
відносної більшості по одномандат-
них виборчих округах; 2) вибори 
депутатів районної та обласної рад 
проводилися за мажоритарною ви-
борчою системою відносної більшо-
сті по багатомандатних виборчих 
округах.

11. Чергові вибори Президен-
та України 2004 року – четверті 
президентські вибори, які відбули-
ся 31 жовтня 2004 року. Вибори 
проводилися на підставі оновле-
ного Закону України «Про вибори 
Президента України» від 5 березня 
1999 року № 474-ХІV [19]. Окрім 
цього, 8 грудня 2004 року Верхов-
ною Радою України був прийнятий 
Закон України № 2221-IV «Про 
особливості застосування Закону 
України «Про вибори Президента 
України» при повторному голосу-
ванні 26 грудня 2004 року» [21]. 
Для участі у президентських вибо-
рах було зареєстровано 26 кандида-
тів, однак через добровільне вибут-
тя з балотування двох кандидатів, 
до виборчого бюлетеня було вклю-
чено 24 кандидати на пост Прези-
дента України. Зважаючи на те, що 
жоден з кандидатів за результатами 
голосування 31 жовтня 2004 року 
не набрав більше половини голосів 
виборців, 21 листопада 2004 року 
відбувалося повторне голосуван-
ня. Центральна виборча комісія за 
його підсумками встановила, що  
В. Янукович набрав 49,46% голосів 
виборців, а В. Ющенко – 46,61%.

Президентські вибори 2004 ро-
ку стали безпрецедентними за усю 
історію українських виборів за 
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рівнем політичної напруженості, 
використання брудних виборчих 
технологій, масового підкупу ви-
борців, застосування насильства та 
залякування щодо суб’єктів вибор-
чого процесу. Усе це у сукупності 
спровокувало широкий протестний 
рух щодо захисту виборчих прав 
та недопущення фальсифікації 
результатів виборів, епіцентром 
якого став Майдан Незалежності 
м. Києва. Майже відразу цей про-
тест отримав назву «Помаранчева 
революція», а її основним здобут-
ком став розгляд Верховним Судом 
України справи про факти систем-
ного і грубого порушення принци-
пів і засад виборчого процесу при 
повторному голосуванні з виборів 
Президента України від 21 листопа-
да 2004 року. За результатами роз-
гляду цієї справи було ухвалено Рі-
шення судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України 
від 3 грудня 2004 року, яким було 
скасовано постанову ЦВК про вста-
новлення результатів повторного 
голосування, що стало підґрунтям 
для призначення Центральною ви-
борчою комісією нового повторно-
го голосування на 26 грудня 2004 
року [22]. За результатами його 
проведення Президентом Украї-
ни було обрано В. Ющенка, який 
набрав 51,99% голосів виборців. 
Явка виборців під час голосування  
31 жовтня 2004 року склала 74,56%, 
під час повторного голосування  
21 листопада 2004 року – 80,44%, 
а під час повторного голосування  
26 грудня 2004 року – 77,20%.

12. Чергові вибори народних 
депутатів України 2006 року – тре-
ті чергові парламентські вибори, 

які відбулися 26 березня 2006 року 
одночасно з місцевими виборами. 
Порядок проведення цих виборів 
визначався новим Законом України 
«Про вибори народних депутатів 
України» від 25 березня 2004 року 
№ 1665-IV [23]. Особливістю пар-
ламентских виборів 2006 року стало 
те, що уперше в історії проведен-
ня виборів в Україні формування 
Верховної Ради України відбулося 
виключно на пропорційній осно-
ві за виборчими списками канди-
датів у народні депутати України 
від політичних партій та виборчих 
блоків політичних партій. Право 
висування кандидатів було надано 
громадянам України також через 
політичні партії та блоки політич-
них партій. Це право законодавець 
надав лише тим політичним парті-
ям, які зареєстровані в установле-
ному Законом порядку не пізніше 
ніж за 365 днів до дня виборів, або 
виборчим блокам – за умови, що 
всі політичні партії, які входять до 
нього, зареєстровані в такий самий 
строк до дня виборів.

Парламентські вибори 2006 ро-
ку виявилися рекордними за кіль-
кістю партій і блоків, що взяли 
участь у виборах. Виборчий бюле-
тень був довжиною у 80 см. і містив 
аж 45 політичних партій та блоків, 
за виборчими списками яких бало-
тувалося 7595 кандидатів. Цікаво, 
що лише 1861 кандидатів (24,5%) 
балотувалися на попередніх вибо-
рах. За результатами підрахунку 
голосів лише 5 політичних партій 
та блоків змогли подолати 3% за-
городжувальний бар’єр та про-
йти до Верховної Ради України: 
1) Партія регіонів, яка здобула на 
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виборах 186 мандатів; Блок Юлії 
Тимошенко – 129 мандатів; 3) На-
родний союз «Наша Україна» –  
81 мандат; 4) Соціалістична партія 
України – 33 мандати; 5) Комуніс-
тична партія України – 21 мандат. 
Явка виборців становила 58,97%.

13. Чергові місцеві вибори 
2006 року – треті чергові місцеві 
вибори, які відбулися 26 березня 
2006 року одночасно з черговими 
парламентськими виборами. Ви-
бори проходили на основі ново-
прийнятого Закону України «Про 
вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, міс-
цевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів» від 6 квітня 
2004 року № 1667-ІV [24]. При-
йняття єдиного виборчого закону 
для місцевих виборів стало пози-
тивним кроком, оскільки сприяло 
уніфікації виборчих процедур та 
полегшило порядок організації, 
підготовки та проведення місцевих 
виборів, передусім в Автономній 
Республіці Крим. Утім, одночас-
не проведення парламентських та 
місцевих виборів виявило низку 
негативних наслідків такого поєд-
нання. По-перше, велика кількість 
виборчих бюлетенів (на деяких 
виборчих дільницях їх було аж 
9) значно ускладнила свідомий ви-
бір виборців під час голосування, а 
також спричинила великі черги на 
виборчих дільницях. По-друге, пе-
ревантаженість роботою виборчих 
комісій, зокрема, наявність двох 
видів списків виборців на вибор-
чій дільниці – для парламентських 
та для місцевих виборів, суттєво 
ускладнила їх роботу зі списками 

та забрала багато часу у день голо-
сування.

Характерні особливості черго-
вих місцевих виборів 2006 року: 
1) вперше застосовано пропорцій-
ну виборчу систему жорстких спис-
ків при обранні депутатів Верхов-
ної Ради Автономної Республіки 
Крим, обласних рад, міст Києва 
та Севастополя, районних, міських 
та районних у містах рад; 2) вибо-
ри депутатів сільських, селищних 
рад, а також сільських, селищних, 
міських голів проводилися за ма-
жоритарною виборчою системою 
відносної більшості в єдиному од-
номандатному окрузі; 3) збіль-
шено час голосування порівняно 
з попередніми місцевими вибора-
ми 2002 року на 3 години. Якщо 
за попередніх виборів голосування 
тривало з 8 до 20 години, то на ви-
борах 2006 року – з 7 до 22 години; 
4) збільшеного строк повноважень 
з 4 до 5 років усіх виборних осіб 
на місцевих виборах, за цього умо-
вою збільшення цього строку для 
депутатів Верховної Ради АРК та 
сільських, селищних, міських голів 
було визначено набрання чинності 
відповідних змін до Конституції 
Автономної Республіки Крим та до 
Конституції України.

14. Позачергові вибори народ-
них депутатів України 2007 року – 
другі позачергові парламентські 
вибори, які відбулися 30 вересня 
2007 року. Хоч вибори проходи-
ли на підставі Закону України 
«Про вибори народних депутатів 
України» від 25 березня 2004 року 
№ 1665-ІV [23], основним став За-
кон України «Про внесення змін 
до Закону України «Про вибори 



132

народних депутатів України» та 
деяких інших законодавчих актів 
України (щодо порядку проведен-
ня позачергових виборів до Вер-
ховної Ради України та заміщення 
народних депутатів України, пов-
новаження яких були достроко-
во припинені)» від 1 червня 2007 
року № 1114-V. Проведенню цих 
виборів передувала конституцій-
на криза, завершальна стадія якої 
виразилася у виданні декількох 
Указів Президента України про до-
строкове припинення повноважень 
Верховної Ради України та призна-
чення позачергових виборів. Унас-
лідок цього, дата проведення поза-
чергових виборів переносилася аж 
три рази – спочатку вибори мали 
відбутися 27 травня 2007 року, 
згодом вони були перенесені на 24 
червня 2007 року, але остаточною 
датою проведення позачергових ви-
борів стало 30 вересня 2007 року. 
Явка виборців на цих виборах ста-
новила 57,94%.

Характерні особливості поза-
чергових парламентських виборів 
2007 року: 1) скасовано відкріпні 
посвідчення, унаслідок чого усі ви-
борці, які з об’єктивних причин не 
змогли проголосувати на загальних 
дільницях або за місцем свого пе-
ребування, фактично позбавлялись 
права голосу; 2) при проведенні 
позачергових виборів забороняло-
ся утворювати нові закордонні ви-
борчі дільниці; 3) кандидатури до 
складу окружних виборчих комісій 
подавалися лише від депутатських 
фракцій, які були утворені у по-
точному скликанні Верховної Ради 
України; 4) зобов’язано органи 
державної прикордонної служби за 

3 дні до дня виборів подати до ок-
ружних виборчих комісій відомості 
про виборців, які фактично пере-
тнули державний кордон України 
і на момент подання відомостей 
відсутні дані про їх повернення на 
територію України; 5) позачергові 
вибори депутатів визнавалися та-
кими, що відбулися, якщо в них 
взяло участь більше половини від 
кількості виборців, включених до 
списків виборців.

15. Чергові вибори Президен-
та України 2010 року – п’яті пре-
зидентські вибори, які відбулися 
17 січня 2010 року. Вибори прово-
дилися на підставі оновленого За-
кону України «Про вибори Прези-
дента України» від 5 березня 1999 
року № 474-ХІV за мажоритарною 
виборчої системою абсолютної біль-
шості [19]. На цих виборах впер-
ше в історії українських виборів 
було застосовано автоматизовану 
інформаційно-телекомунікаційну 
систему «Державний реєстр вибор-
ців» відповідно до Закону України 
«Про Державний реєстр виборців» 
[25]. На президентських виборах 
було зареєстровано 18 кандида-
тів, утім переможець виборів був 
встановлений лише під час прове-
дення повторного голосування, яке 
відбулося 7 лютого 2010 року. За 
результатами підрахунку голосів 
Президентом України став В. Яну-
кович, який набрав 48,95% голосів 
виборців. Друге місце на виборах 
посіла Ю. Тимошенко, за яку про-
голосувало 45,47% виборців. Явка 
виборців на цих виборах становила 
69,15%.

Найбільш курйозним момен-
том чергових виборів Президента 
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України 2010 року стало призна-
чення дати їх проведення. Сприяло 
цьому нечітке визначення дати про-
ведення чергових президентських 
виборів у ч. 5 ст. 103 Конституції 
України, положення якої були змі-
ненні у зв’язку внесенням консти-
туційних змін у грудні 2004 року. 
Зокрема, Конституція України на 
той час визначала, що чергові вибо-
ри Президента України проводять-
ся в останню неділю останнього 
місяця 5-го року повноважень Пре-
зидента України. Народні депутати 
України керуючись тим, що чинний 
Президент України В. Ющенко був 
обраний ще до набуття чинності 
змін до Конституції України 2004 
року, прийняли Постанову Верхов-
ної Ради України про призначен-
ня виборів на 25 жовтня 2009 року 
з огляду на положення Конститу-
ції України у редакції 1996 року. 
Однак вказана Постанова Верхов-
ної Ради України за конституцій-
ним поданням Президента Украї-
ни була визнана Конституційним 
Судом України неконституційною. 
На підставі цього, Верховна Рада 
України призначила президентські 
вибори на 17 січня 2010 року.

16. Чергові місцеві вибори 2010 
року – четверті чергові місцеві ви-
бори, які відбулися 31 жовтня 2010 
року. Вибори відбулися на підставі 
Закону України «Про вибори де-
путатів Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, місь-
ких голів» від 10 липня 2010 року 
№ 2487-VI [26]. Ці місцеві вибо-
ри мали схожу ситуацію з черго-
вими президентськими виборами 
2010 року щодо дати їх призначен-

ня, яка декілька разів переносила-
ся. Зокрема, спочатку вибори були 
призначені на 30 травня 2010 року, 
згодом було запропоновано прове-
сти вибори 27 березня 2011 року, 
але остаточною датою їх прове-
дення стало 31 жовтня 2010 року. 
Найбільшим каменем спотикання 
у призначенні дати проведення 
місцевих виборів став різний строк 
повноважень сільських, селищних 
та міських голів (4 роки – зали-
шився без змін) та місцевих рад 
(5 років – збільшено на 1 рік), 
який було запроваджено змінами 
до Конституції України 2004 року. 
Унаслідок цього, унеможливлюва-
лося одночасне проведення виборів 
до місцевих рад та виборів сіль-
ських, селищних та міських голів.

Характерні особливості черго-
вих місцевих виборів 2010 року: 
1) місцеві вибори було окремо про-
ведено від парламентських виборів, 
що безумовно стало позитивних 
кроком, оскільки суттєво полег-
шило організацію їх проведення та 
збільшило увагу виборців до місце-
вих кандидатів та місцевих органі-
зацій політичних партій; 2) пропо-
рційну виборчу систему жорстких 
списків при обранні депутатів Вер-
ховної Ради АРК, обласних рад, 
міст Києва та Севастополя, район-
них, міських та районних у містах 
рад було замінено на змішану (ма-
жоритарно-пропорційну) виборчу 
систему, за якої половина депута-
тів від загального складу відповід-
ної ради обирається за виборчими 
списками від місцевих організацій 
політичних партій у багатомандат-
ному виборчому окрузі, а інша по-
ловина депутатів – за мажоритар-
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ною системою відносної більшості 
в одномандатних виборчих окру-
гах; 3) вибори депутатів сільських, 
селищних рад, а також сільських, 
селищних, міських голів залиши-
лися без змін та проводилися за 
мажоритарною виборчою системою 
відносної більшості в єдиному од-
номандатному окрузі; 4) строк ви-
борчого процесу скорочено майже 
у двічі з 90 до 50 днів; 5) суттєво 
посилено роль Центральної вибор-
чої комісії у здійсненні виборчого 
процесу на місцевих виборах.

17. Чергові вибори народних 
депутатів України 2012 року – 
четверті чергові парламентські 
вибори, які відбулися 28 жовтня 
2012 року та проходили на основі 
двох Законів України – «Про ви-
бори народних депутатів України» 
від 17 листопада 2011 року № 4061-
VI [27] та «Про особливості забез-
печення відкритості, прозорості 
та демократичності виборів народ-
них депутатів України 28 жовтня 
2012 року» від 5 липня 2012 року 
№ 5175-VI [28]. Важливою зако-
нодавчою новелою при проведенні 
цих парламентських виборів стало 
встановлення вимоги, що на поса-
ду голови, заступника голови та 
секретаря окружної виборчої ко-
місії можуть бути призначені осо-
би, які пройшли у встановленому 
Центральною виборчою комісією 
порядку навчання для роботи на 
керівних посадах у складі окруж-
ної виборчої комісії. Явка виборців 
на цих виборах склала 57,99%.

Характерні особливості чер-
гових парламентських виборів 
2012 року: 1) вперше в історії 
проведення виборів було застосо-

вано відеоспостереження, відеоза-
пис і трансляція зображення для 
спостереження за організацією 
проведення голосування та підра-
хунку голосів на звичайних вибор-
чих дільницях у день голосування; 
2) відбулося повернення до зміша-
ної (пропорційно-мажоритарної) 
виборчої системи, яка вже засто-
совувалося в Україні під час про-
ведення парламентських виборів 
у 1998 та 2002 роках; 3) уперше до 
повноважень Центральної виборчої 
комісії віднесено реєстрацію канди-
датів у народні депутати України 
в одномандатних виборчих округах 
та їх довірених осіб, оскільки до 
цього таку реєстрацію здійснюва-
ли окружні виборчі комісії; 4) ви-
борчі блоки політичних партій 
було виключено з числа суб’єктів 
виборчого процесу; 5) збільшено 
розмір загороджувального бар’єру 
для політичних партій з 3% до 5%; 
6) у день голосування зміни до 
уточненого списку виборців могли 
вноситися виключно на підставі рі-
шення суду.

18. Позачергові вибори Прези-
дента України 2014 року – другі 
позачергові президентські вибори, 
які відбулися 25 травня 2014 року. 
Підставою для їх проведення стала 
Постанова Верховної Ради Украї-
ни «Про самоусунення Президента 
України від виконання конститу-
ційних повноважень та призначен-
ня позачергових виборів Президен-
та України» від 22 лютого 2014 року 
№ 757-VII. Самі вибори проводи-
лися на підставі Закону України 
«Про вибори Президента України» 
від 5 березня 1999 року № 474-ХІV 
[19], до якого напередодні позачер-
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гових виборів були внесені зміни 
щоб забезпечити проведення цих 
дострокових президентських вибо-
рів. Унаслідок анексії Російською 
Федерацією Кримського півост-
рову та проведення Антитерорис-
тичної операції в окремих районах 
Донецької та Луганської областей 
вибори на цих територіях не про-
водилися. Явка виборців на цих 
виборах склала 60,2%.

Характерні особливості поза-
чергових президентських виборів 
2014 року: 1) зменшено мінімальну 
кількість членів дільничних вибор-
чих комісій з 12 до 9 осіб; 2) доз-
волено окружній виборчій комісії 
у разі необхідності збільшити склад 
дільничної виборчої комісії до 18 
осіб; 3) дозволено Центральній ви-
борчій комісії у винятковому випад-
ку для забезпечення належної ор-
ганізації роботи окружної виборчої 
комісії змінити її місцезнаходження 
за поданням відповідного голови об-
ласної державної адміністрації, яка 
могла знаходитися поза межами від-
повідного територіального виборчо-
го округу; 4) дозволено знищити за 
встановленою процедурою вибор-
чі бюлетені у разі неможливості їх 
передачі; 5) дозволено включити 
виборців з числа військовослужбов-
ців, які тимчасового перебували на 
території Донецької та Луганської 
областей, до уточнених списків 
виборців на звичайних виборчих 
дільницях у день голосування за 
поданням командирів відповідних 
підрозділів.

19. Позачергові вибори народ-
них депутатів України 2014 року 
– треті позачергові парламентські 
вибори, які відбулися 26 жовтня 

2014 року. Вибори проходили на 
основі Закону України «Про вибо-
ри народних депутатів України» від 
17 листопада 2011 року № 4061-VI, 
до якого напередодні виборів були 
внесені зміни [27]. Основний зміст 
внесених змін полягав в уможли-
вленні проведення позачергових 
парламентських виборів в умовах 
російської окупації Кримського 
півострову та проведення Анти-
терористичної операції в окремих 
районах Донецької та Луганської 
областей. Унаслідок цього, вибо-
ри у 27 одномандатних виборчих 
округах не проводилися – 10 ви-
борчих округів в АРК, 2 виборчі 
округи у м. Севастополь, 9 вибор-
чих округів у Донецькій області та  
6 виборчих округів у Луганській 
області. Окрім цього, в одномандат-
ному виборчому окрузі № 45 у До-
нецькій області з 165208 виборців, 
участь у виборах змогли взяти  
у 80 разів менше виборців – лише 
2064 виборця. Вибори проводилися 
зі збереженням змішаної виборчої 
системи, яка була запроваджена на 
попередніх парламентських вибо-
рах 2012 року. Явка виборців на 
цих виборах склала 52,42%.

20. Чергові місцеві вибори 
2015 року – п’яті чергові місце-
ві вибори, які відбулися 25 жовт-
ня 2015 року. Вибори проходили 
на основі новоприйнятого Закону 
України «Про місцеві вибори» від 
14 липня 2015 року № 595-VIII, 
яким було суттєво змінено вибор-
чу систему на місцевих виборах 
[30]. Суттєво вплинуло на прове-
дення чергових місцевих виборів 
2015 року анексія Російською Фе-
дерацією Кримського півострову 
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та проведення Антитерористичної 
операції в окремих районах До-
нецької та Луганської областей. 
У зв’язку з цим, сутнісною рисою 
цих місцевих виборів стало те, що 
близько 1,5 млн. громадян Украї-
ни, які були внутрішньо переміще-
ними особами, через встановлення 
у новоприйнятому законі вимоги 
проживати у межах відповідно-
го територіального виборчого ок-
ругу, не змогли проголосувати на 
місцевих виборах у нових терито-
ріальних громадах. Місцеві вибо-
ри проходили у рамках процесу 
децентралізації, унаслідок чого 
вперше відбулося обрання органів 
місцевого самоврядування в об’єд-
наних територіальних громадах. 
На місцевих виборах 2015 року 
явка виборців склала лише 46,61%, 
що на 2,2% менше за явку виборців 
на попередніх місцевих виборах.

Характерні особливості черго-
вих місцевих виборів 2015 року: 
1) уперше вибори депутатів облас-
них, районних, міських та район-
них у містах рад проводилися за 
пропорційною виборчою системою 
в багатомандатному виборчому ок-
рузі за виборчими списками місце-
вих організацій політичних партій 
із закріпленням кандидатів за те-
риторіальними виборчими окру-
гами, на які поділявся багатоман-
датний виборчий округ; 2) уперше 
встановлено вимогу, що представ-
ництво осіб однієї статі у вибор-
чих списках кандидатів у депутати 
місцевих рад у багатомандатних 
виборчих округах має становити 
не менше 30% загальної кількості 
кандидатів у виборчому списку; 
3) загороджувальний бар’єр було 

встановлено у розмірі 5% голосів 
виборців; 4) уперше вибори місь-
кого голови у містах, кількість 
виборців у яких дорівнює або є 
більшою ніж 90 тисяч, проводяться 
за мажоритарною системою абсо-
лютної більшості; 5) попри запро-
вадження нової обраної посадової 
особи місцевого самоврядування – 
старости, їх вибори 25 жовтня 2015 
року не проводилися.

21. Чергові вибори Президен-
та України 2019 року – сьомі пре-
зидентські вибори в Україні, які 
відбулися 31 березня 2019 року. 
Вибори проводилися на підставі 
оновленого Закону України «Про 
вибори Президента України» від 5 
березня 1999 року № 474-ХІV за 
мажоритарною виборчої системою 
абсолютної більшості [19]. Явка 
виборців під час голосування 31 бе-
резня 2019 року склала 62,80 %, 
а під час повторного голосування 
21 квітня 2019 року – 62,06%. За 
результатами підрахунку голосів 
Президентом України було обра-
но Володимира Зеленського, який 
набрав 73,22% голосів виборців. 
Друге місце на виборах посів чин-
ний Президент України Петро По-
рошенко, за якого проголосувало 
24,45% виборців. Явка виборців 
під час голосування 31 березня 
2019 року склала 62,80%, а під час 
повторного голосування 21 квітня 
2019 року – 62,1%.

Характерні особливості черго-
вих виборів Президента України 
2019 року: 1) уперше чергові вибо-
ри Президента України проводили-
ся за новою датою – остання неділя 
березня п’ятого року повноважень 
Президента України (31 березня 
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2019 року); 2) уперше на виборах 
в Україні було заборонено брати 
участь у спостереженні на виборах 
особам, які є громадянами (підда-
ними) держави, визнаної Верхов-
ною Радою України державою-а-
гресором або державою-окупантом, 
та особам, пропозиції стосовно 
яких ініційовано або внесено дер-
жавою, визнаною Верховною Ра-
дою України державою-агресором 
або державою-окупантом; 3) упер-
ше вибори не проводилися в дипло-
матичних установах України, які 
розміщені на території Російської 
Федерації, а закордонні виборчі 
дільниці з РФ було перенесено до 
дипломатичних установ, які розмі-
щенні на території Грузії, Казах-
стану та Фінляндії; 4) уперше для 
участі у виборах було зареєстрова-
но рекордну кількість кандидатів 
на пост Президента України – 44 
кандидата (5 кандидатів згодом 
зняли свої кандидатури, тому до 
виборчого бюлетеня було внесено 
39 кандидатів); 5) уперше під час 
повторного голосування на виборах 
Президента України різниця між 
кандидатами на пост Президента 
України склала майже 50% голо-
сів виборців (48,77%); 6) уперше 
вибори Президента України виграв 
представник шоу-бізнесу (В. Зе-
ленський), який до цього часу ні-
коли не працював на посадах в ор-
ганах публічної влади України.

22. Позачергові вибори народ-
них депутатів України 2019 року – 
четверті позачергові парламент-
ські вибори, які мають відбутися 
21 липня 2019 року. Вибори були 
призначені на підставі Указу Пре-
зидента України «Про дострокове 

припинення повноважень Верхов-
ної Ради України та призначення 
позачергових виборів» №303/2019 
від 21 травня 2019 року. Консти-
туційність зазначеного Указу було 
підтверджено Рішенням Конститу-
ційного Суду України № 6-р/2019 
від 20 червня 2019 року, де у  
ч. 3 зазначено, що «розв’язання 
конституційного конфлікту наро-
дом шляхом проведення позачер-
гових виборів до Верховної Ради 
України відповідає вимогам ча-
стини другої статті 5 Конституції 
України». Парламентські вибори 
2019 року відбуваються на осно-
ві Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» від 
17 листопада 2011 року № 4061-
VI, до якого напередодні виборів 
були внесені зміни [27]. На парла-
ментських виборах 2019 року було 
збережено змішану виборчу систе-
му, яка була застосована на по-пе-
редніх парламентських виборах 
в 1998, 2002, 2012 та 2014 роках.

Висновки. Протягом 1991-
2019 років відбулися наступні ви-
бори в Україні:

1. Вибори Президента Украї-
ни проходили в 1991, 1994, 1999, 
2004, 2010, 2014 та 2019 роках. По-
зачергові вибори Президента Укра-
їни проводилися у 1994 та 2014 ро-
ках.

2. Вибори народних депутатів 
України мали місце в 1994, 1998, 
2002, 2006, 2007, 2012, 2014 та 
2019 роках. Позачергові вибори 
народних депутатів України прохо-
дили в 1994, 2007, 2014 та 2019 ро-
ках.

3. Чергові місцеві вибори 
в Україні мали місце у 1994, 1998, 
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2002, 2006, 2010 та 2015 роках. 
У 1995 році відбулися вибори де-
путатів і голів місцевих Рад народ-
них депутатів в Автономній Респу-
бліці Крим. Протягом 1991-2019 
років в окремих територіальних 
громадах відбулася велика кіль-
кість перших, повторних, позачер-
гових, проміжних та додаткових 
місцевих виборів.

Отже, в Україні було проведе-
но досить велику кількість різних 
видів виборів, на яких було обрано 
шістьох Президентів України, вісім 
скликань Верховної Ради України, 
а також шість разів проведено чер-
гові місцеві вибори. Вибори в Укра-
їні були першими, черговими, 
позачерговими, додатковими, по-
вторними та навіть вибори, які були 
визнані як такі, що не відбулися. З 
огляду на те, що кожні вибори, які 
мали місце в новітній історії Укра-
їни, проходили за різних політич-
них та соціально-економічних чин-
ників, вони безсумнівно мають свої 
характерні риси та унікальність. 
Додає особливості кожним вибо-
рам, які проходили в Україні, про-
ведення їх, як правило, за новими 
виборчими правилами. Найбільш 
висока явка виборців традиційно 
є на виборах Президента України, 
на другому місці за явкою виборців 
йдуть вибори народних депутатів 
України, а найменша явка виборців 
в Україні спостерігається на місце-
вих виборах.
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