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ВСТУП 

Одним із головних чинників, що сприяють розбудові України як 

суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, є 

організація та здійснення державної влади за принципом народного 

суверенітету, реалізація якого здійснюється через вибори. Тому вибори до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування становлять 

основу побудови демократичної держави. Оскільки виборчий процес є 

інструментом формування легітимних представницьких органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, виникає необхідність вирішення 

численних питань, пов’язаних із становленням ефективної системи державного 

регулювання в цій сфері.  

Як свідчить вітчизняна та зарубіжна практика, демократичні вибори є 

формою прямої влади народу в демократичній державі, тому особливе значення 

має покращення національного виборчого законодавства та приведення його у 

повну відповідність до міжнародних норм і стандартів. Основний акцент у 

міжнародних документах зосереджується на підвищенні прозорості та 

неупередженості виборчого процесу, що може бути забезпечено шляхом 

внесення змін та уточнень до відповідних правових актів, спрямованих на 

розвиток демократичних принципів організації виборчого процесу. 

На часі важливість цього напрямку дослідження підвищується через 

нестабільність суспільно-політичної ситуації в країні, порушення виборчого 

законодавства, що засвідчили результати останніх виборів (президентських, 

парламентських, місцевих). Передусім це обумовлено недоліками правового 

змісту, відсутністю чітких інструкцій і процедур, низькою правовою культурою 

суб’єктів виборчого процесу.  

У державотворчому процесі дієвий організаційно-правовий механізм 

державного регулювання виборчого процесу є засобом забезпечення реалізації 

прав громадян на участь в управлінні державою. Таким чином, відсутність 

фальсифікацій на виборах, надання кожній особі можливості проголосувати та 

забезпечення свободи і таємності голосування гарантує проведення 

демократичних виборів. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні шляхів 

удосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання 

виборчого процесу в Україні на основі аналізу його теоретичних засад, 

специфіки державного регулювання та практичної реалізації. 

Об’єктом дослідження є державне регулювання виборчого процесу в 

Україні. 

Організаційно-правовий механізм державного регулювання виборчого процесу в Україні
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Предмет дослідження – організаційно-правовий механізм державного 

регулювання виборчого процесу в Україні. 

В основу дослідження покладено наукові здобутки вітчизняних та 

зарубіжних учених, які досліджували питання теорії та методології державного 

управління: Г. Атаманчука [6, 7], В. Авер’янова [1, 38], В. Бакуменка [10, 36], 

М. Іжі [48], В. Князєва [36], В. Мартиненка [80], Н. Мельтюхової [85], 

П. Надолішнього [39, 90–92], Н. Нижник [95–96], В. Погорілка [106–107], 

Л. Приходченко [110–112], Ю. Тихомирова [202], Ю. Шемшученка [219] та ін. 

При дослідженні проблематики виборчого процесу важливе значення мали 

напрацювання фахівців, які займалися правовими питаннями, розробкою 

стандартів, принципів і стадій виборчого процесу, функціонуванням виборчих 

комісій: П. Андрушко [4], М. Афанасьєва [8–9], О. Богашов [13], А. Вешняков 

[82], Ю. Ключковський [53–54], Р. Князевич [55], О. Ковальчук [56], 

Д. Ковриженко [57], М. Наход [93], О. Радченко [48, 162], Б. Райковський [163], 

Г. Райт [164], С. Серьогіна [185], М. Ставнійчук [106], Т. Стешенко [194–195], 

І. Фєтєску [208], О. Чернецька [211], В. Шаповал [215] та ін. Проте комплексне 

дослідження теоретико-практичних засад застосування та вдосконалення 

організаційно-правового механізму державного регулювання виборчого 

процесу в Україні не проводилося. 

Таким чином, набуває особливої актуальності науково-теоретичне 

обґрунтування сутності організаційно-правового механізму державного 

регулювання виборчого процесу в Україні, що є одним із ключових напрямів у 

процесі організації та порядку проведення в Україні чесних і демократичних 

виборів до представницьких органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування згідно з нормами Конституції України та виборчим 

законодавством. 

Н. В. Піроженко, Ю. О. Хромова                                                                                           Монографія
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