
Круглий стіл на тему «Парламентські вибори 2012: тенденції 

політичного розвитку в Україні», проведений 17 грудня 2012 р. за 

ініціативи кафедри історії і політології 

 

У вступному слові завідувач кафедри проф. С. Гелей наголосив на 

важливості парламентських виборів з точки зору трансформації чинної 

політичної інституційної моделі та формування сучасної політичної 

демократичної еліти. Парламентські вибори, на думку професора, мало 

відповідали стандартам вільних, чесних і прозорих виборів, а тому 

перспектива на демократичний розвиток України виглядає не дуже 

оптимістичною. З доповідями-презентаціями під час круглого столу 

виступили студенти 3 курсу МЕВ: А. Волошин -- «Основні тенденції 

виборчого процесу 2012»; О. Гриньків -- «Оцінка парламентських виборів в 

Україні міжнародними спостерігачами»; О. Нижник -- «Правопорушення під 

час виборів і шляхи їх інституційного усунення»; М. Гнатюк -- «УДАР, як 

партія ліберального спрямування». 

Студентка А. Волошин охарактеризувала такі позитивні тенденції 

виборчого процесу, як орієнтація виборців на партії, а не на впливових осіб, 

перемогу опозиційних сил за партійними списками, програш у багатьох 

мажоритарних округах місцевих олігархів, які використовували адмінресурс, 

силові структури і підкуп виборців. 

О. Гриньків, ґрунтуючись на експертних оцінках як міжнародних 

організацій, так і окремих авторитетних осіб, зробила висновок про значний 

регрес у демократичному розвитку України порівняно із попередніми 

парламентськими виборами. 

О. Нижник підкреслила ряд правопорушень, які мали місце ще під час 

президентських виборів 2004 року. На цій підставі вона зробила висновок, 

що масштабні правопорушення під час виборчих кампаній безпосередньо 

пов’язані з посиленням авторитаризму. 



М. Гнатюк охарактеризувала ідеологічні, організаційні та іміджеві 

параметри партії «Удар». Особливу увагу вона акцентувала на тому, що 

завдяки її лідеру В. Кличку, який декларує прихильність до ліберальних 

цінностей і має високий моральний авторитет, партія має великий потенціал 

для зростання свого впливу. 

В обговоренні доповідей взяли участь проф. С. Гелей, доц. С. Рутар, 

доц. В. Кухар та студенти Ю. Лаба, О. Лега, Я. Отчич, О. Клин, М. 

Карвацька. Широка дискусія розгорнулася навколо проблеми інституційного 

забезпечення умов, при яких можливі справді вільні, чесні та прозорі вибори.  

Підсумок дискусії підвів медіатор круглого столу С. Рутар. На його 

думку, вільні і чесні вибори залежать в першу чергу від інституційної моделі 

політичної влади, а також від виборчої та партійної системи. Політична 

монополія влади, виражена у надто широких повноваженнях президента, 

прагне до її розширення і збереження монопольних позицій будь-якою 

ціною. В такій ситуації вибори завжди будуть супроводжуватися істотними 

правопорушеннями.  

Учасники круглого столу ухвалили резолюцію, в якій сформулювали 

основні рекомендації щодо забезпечення вільних, чесних та прозорих 

виборів. Їх суть зводиться до таких політико-правових заходів:  

 демонтажу авторитарно-олігархічної моделі політичної влади 

шляхом закріплення в новій конституції парламентської форми 

правління; 

 запровадження пропорційної виборчої системи із відкритими 

регіональними списками; 

 встановлення жорсткого механізму державного і громадського 

контролю за фінансами політиків і партій загалом та суб’єктів 

виборчого процесу, зокрема. 

 


