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У статті висвітлено проблему політичної системи держави, а також 

фактори, які доцільно врахувати при проведенні наступних політичних 

перетворень в нашій країні. Перспективи змін у законодавчій та судовій гілках 

влади, проблеми, та шляхи їх вирішення. 
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В статье освещена проблема политической системы государства, а 

также факторы, которые необходимо целесообразно учесть при проведении 

следующих политических преобразований в нашей стране. Перспективы 

изменений в законодательной и судебной ветвях власти, проблемы и пути их 

решению. 
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Постановка проблеми: Трансформація політичної системи в Україні в 

останні роки є однією із найактуальніших проблем, що викликає постійний 

поглиблений інтерес з боку як науковців політологів, так й публічних політиків. 

Особливістю проблематики політичного реформування в нашій країні є її 

сплетення з процесом боротьби політичних еліт за владу. Останнім часом все 

частіше в Україні обговорюється питання реформування політичної системи. 

На мою думку ця реформа є вкрай необхідною, оскільки у своєму нинішньому 

вигляді існуюча політична система все більше демонструє свою неефективність 

і по суті стала гальмом на шляху демократичної трансформації суспільства. 

Великого значення набуває питання і прийняття антикорупційного суду та 



скасування депутатської недоторканості, що дасть змогу вирішити питання 

корупції та притягнення  «нардепів» до відповідальності за вчинені злочинні 

діяння. 

Об’єктом дослідження: являє собою становлення і характеристика етапів 

змін у  контексті політичної системи України.  

Мета дослідження: полягає в тому, щоб на основі широкої джерельної 

бази висвітлити суть, напрями, етапи розбудови громадянського суспільства 

сприяння і перешкоди для розвитку. Показати особливості політичної системи 

в Україні, можливі напрями реформування державних структур, взаємодію 

держави і громадянського суспільства в реалізації політичних та соціальних 

прав і свобод людини. 

Виклад основного матеріалу: На сьогодні в Україні склалась досить 

складна як адміністративно-територіальна так і політична система правління. 

Що не можна сказати іншого й про вибори. Проблема активно взяла свій 

початок з 2011 року, ще за часів правління Януковича. Згідно змішаної 

виборчої системи, яка була направлена на підкуп виборців, більшість 

кандидатів в депутати дістали легку перемогу. Фактично ця дія  відбувалася на 

мажоритарних округах з використанням політичних сил з метою впливу на 

результати виборів, де перемагають переважно завдяки підкупу виборців та 

використанню адмінресурсу, половина — за закритими пропорційними 

списками, місця в яких продаються. Така система - це корінь політичної 

корупції_в_країні.  

  Дуже важливим є скасувати корумповану систему екс-президента й 

перейти до пропорційної системи з відкритими територіальними списками. 

Дана система вплине на протидію корупції і значно ускладнить підкуп 

виборців, у такий спосіб забезпечить вибір не лише партії, але й конкретних 

кандидатів в цій партії, тим сам формуючи список із людей, що мають реальну 

довіру. Не менш важливим цієї системи є і зниження прохідного бар’єру на 3% 

на місцевих і на парламентських виборах, що дасть великі можливості партіям, 

які б раніше не могли його перетнути, адже високий виборчий бар’єр блокує 



доступ_малим_партіям.  

  Пропорційна система з відкритими списками зазначені  у Коаліційній 

Угоді,  фактично і  є передвиборчою обіцянкою діючого Президента. [1] 

Підтримати виборчу реформу можна, підписавши петицію до Верховної 

Ради під назвою “Невідкладно провести виборчу реформу”.  [2] 

Не менш важливим є боротьба з корупцією в політичній системі з 

використанням судової гілки влади. Згідно пояснювальної записки 

законопроекту про антикорупційні суди №6011 від 01.02.2017 у розділі 

наслідків прийняття акта зазначено: "прийняття" законопроекту дозволить 

отримати наступний транш позики Міжнародного валютного фонду, а також 

створить умови для повернення до Державного бюджету України активів, 

здобутих корупційним шляхом".  Але на справді ми маємо те, що за рік від 

початку судової реформи, влада не зробила жодного кроку до створення 

обіцяного Вищого антикорупційного суду. Натомість ми лише чуємо, що 

будуть зводитися всі можливі бюрократичні перепони на шляху до незалежного 

антикорупційного суду. Натомість, ми закликаємо створити незалежний суд 

для розгляду справ топ-корупції, в якому антикорупційних суддів обиратимуть 

за участі громадськості та міжнародних партнерів. [3] 

Згідно нового законопроекту №6773 від 19.07.2017 в частині скасування 

депутатської недоторканності, я вважаю його прийняття є вірним рішенням, 

оскільки вплив «нардеповців» в особистих, зокрема корисливих цілях, дуже 

часто спостерігається на практиці, за що неможливо притягнути до 

відповідальності останніх. Даний законопроект дозволить внести зміни в 

частині нової редакції статті 80 Конституції, виключивши з неї положення 

щодо гарантій депутатську недоторканість, а також положення, відповідно до 

якого, зняття імунітету та притягати народних депутатів до кримінальної 

відповідальності, затримані чи заарештовані буде можливим без згоди 

парламенту на загальних підставах за вчинений злочин. [4] 

Висновки: На сьогодні конституційні норми містять низку суттєвих 

недоліків, які необхідно вирішити як найшвидше. Головними рушіями 



конституційних змін попередніх років були прагнення тих чи інших політичних 

сил до розширення повноважень президента або їх звуження на користь уряду 

чи парламенту – щоразу залежно від політичних симпатій чи антипатій до глави 

держави. І щоразу розробки конституційних проектів нехтували суспільною 

потребою у встановленні системи стримувань і противаг та становленні 

ефективного механізму державного управління. 

Отже, слід звернути увагу на те, що це лише частина тих питань які 

потребують негайного вирішення. А тому Україна як суверена і незалежна, 

правова держава, потребує реформування у політичній системі, досягнення  

успіхів у якій – залежить від кожного з нас. 
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The article highlights the problem of the political system of the state, as well as factors that 

should be taken into account when conducting the following political changes in our country. 

Prospects for changes in the legislative and judicial branches of power, problems, and ways to solve 

them. the necessary reform is urgently needed, since in its present form, the existing political 
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system is increasingly demonstrating its ineffectiveness and has essentially become a brake on the 

path to democratic transformation of society. 

Key words: political system, political reform, political changes, reform of the state policy. 


