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 Законодавча галузь українського уряду – the legislative branch, Parliament, or 

Legislative Assembly 

 Верховна Рада є однопалатна, тобто немає сенату 

 450 делегатів (2 із кожної виборчої округи), вибрані на термін 4 років 

 Усі члени В.Р. мають недоторканість – тобто імунітет від судового процесу. Це 

змінено літом 2019, коли Верховна Рада проголосувала щоб позбутися 

парламентарного імунітету членам народним представникам Верховної Ради. 

 Чому це корисне або не шкідливе для уряду/держави? 

 В Україні дозволено конституцією багато партій, які беруть участь у виборчих 

кампаніях, але обмежено число партій котрі беруть участь у законодавчому 

процесі 

 Питання чи це корисне чи ні? 

 В 1998 В.Р. брало участь 30 політичних партій; у 2004 - 28; у 2016 – лиш 8. 

 Щоб партія брала участь у В.Р., мусить виграти хоч 4% загальних голосів у 

загальні виборчі кампанії депутатів. 

 Немає устійненого процесу виборів – що разу інші закони впроваджено  

 Чому?  

 Кому це корисно? 

 1990 і 1994, одна особа голосувала за одного члена В.Р. з 450 околиць 

  1998 і 2002, 225 членів вибрано із околиць, 225 вибрано на базі 

партійного голосування у цілій державі. 

 2006 і 2007, усі 450 депутатів вибрано за системою 3% голосів 

 2012 і 2014 знову вертається до системи 50% за кандидатів, 50% за 

партійним голосуванням. 

 Сьогодні, Верховна Рада України обирається за пропорційною системою з 

прохідним бар'єром у 3% від числа тих, що взяли участь у голосуванні. За такою ж 

системою і з таким самим прохідним бар'єром половина від кожної з усіх інших 

місцевих рад, крім селищних і сільських; інша половина кожної з цих рад 

обирається за мажоритарною системою відносної більшості.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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 Праця В.Р. часто перервана сварками, бійками, політичними інтриґами і 

втручанням олігархів та інших інтересів. Депутати часто сваряться і навіть фізично 

боряться, потискають не свої кнопки голосування, і т. д. 

 

 Система уряду часто не функціонує 

 

 Успіхи: Конституція 1996 

Меморандум Будапешту 1994 

Ко-операція з НАТО 

Співпраця з Е.С. 

Участь у війні в Іраку 

Закони забезпечення релігії, расової толерантності та права 

меншостей 

 Негативи: мафія 

Олігархи та їх контроля над депутатами 

Постійні зміни в системі публічної науки 

Брак мовного закону 

Податковий режим 

Приватизація 

Брак відповідних напрямних у розвитку культури 

Брак «де-комунізації», аж до 2015-2019 років 

Переписування Конституції, щоб допомогти президентові чи В.Р. 

Надуживання імунітету 

хабарництво 


