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16.1. Становлення інституту виборів та їх сучасне застосування.
16.1.1. Поняття та суспільна роль виборів
З другої половини ХХ століття чесні, відкриті й справедливі вибори вважаються однією з
визначальних ознак того, що в суспільстві встановлено демократичний лад. Водночас практика
проведення виборів та участь у них уповноважених представників уряду, політичних партій та
громадян здатні служити потужним чинником встановлення демократичного ладу в суспільстві.
Вибори вважаються найбільш поширеним, доступним і прийнятним способом залучення громадян до
формування й періодичного оновлення інституцій державної влади. Це спосіб впливу населення на
здійснення урядового курсу, контролю за його виконанням, форма виявлення лояльного ставлення
людей до держави, влади.
Вибори – це не самий лише вибір бажаного варіанту з кількох можливих альтернатив.
Головним у них є обрання посадової особи чи членів колегіального законодавчо-представницького
органу, наділення їх владними повноваженнями, визнання їхньої авторитетності та права керувати
суспільними процесами.
Вибори та голосування як способи здійснення народовладдя (demos + kratos), ухвалення
цілою громадою рішень, що є обов’язковими для всіх, здавна практикуються в житті людей. Народні
збори й виявлення спільної волі через голосування на них є проявами прямої або безпосередньої
демократії, елементи якої були ще в первісному суспільстві, а в більш розвиненій формі – в
античному світі. Виборча практика особливо інтенсивно впроваджується в політичне життя Європи й
Північної Америки після буржуазних революцій XVІІ-XVІІІ ст. Відтоді стає загальною норма, що
законодавчу функцію в державі виконує парламент, сформований виборним порядком. У щойно
створених Сполучених Штатах Америки винаходять нову державну посаду – президента, виборного
та змінюваного главу держави, замість спадкового монарха.
Поступово вибори стають однією з центральних ланок політичного життя суспільства на
засадах ліберальної демократії, мирним способом боротьби за владу, її оновлення й мобілізацію на
дії, що їх вимагає від влади суспільство. Неодмінною вимогою демократичних рухів стає вимога
загального й рівного виборчого права.

Значним був і вітчизняний електоральний досвід: починаючи від народних зібрань, що
скликалися в Київській Русі по волі князя і мали назву „віча”, до виборності влади в Козацькій
республіці та Гетьманщині (Січових Рад, гетьмана, військової старшини й Верховного суду) і до
виборів у Галицький сейм в Західній Україні за часів Австрії та виборів до Центральної Ради й інших
органів влади УНР та ЗУНР у 1917-20 рр. За час перебування Західної України під Польщею у
міжвоєнний період тут декілька разів проводилися вибори до польського Сейму (у 1922, 1928, 1930
роках).
За часів перебування України в складі СРСР колегіально-представницькі органи – Верховна
Рада та ради інших рівнів відігравали дуже обмежену роль. Вони були вбудовані в таку соціальну
систему, яка визначалася верховенством комуністичної партії та підпорядковувалася не законам, а
партійним директивам. Виборча практика за часів СРСР була перетворена на ледь не ритуальне,
помпезно-декоративне дійство обов’язкового засвідчення громадянами вірнопідданського ставлення
до режиму. Вибори, в яких незмінно “брали участь” 99,9 % громадян, були „виборами без вибору”,
оскільки до виборчого бюлетня включалася лише одна особа на кожний мандат і її призначали за
номенклатурним принципом у вузькому колі партійного керівництва.

16.1.2. Вибори – підстава визнання демократії
У ХХ сторіччі визнання й практичне дотримання права громадян брати участь у виборах і
бути обраними до представницьких органів чи на керівні посади набуло значення беззаперечного
критерію демократичності суспільного ладу в тій чи іншій державі. У ст. 21 Загальної Декларації
прав людини сказано: “Воля народу повинна бути основою влади уряду: ця воля повинна виявлятися
у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні проводитись при загальному і рівному
виборчому праві,

шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що

забезпечують свободу голосування”.
Виборність і періодична змінюваність складу органів державної влади, широке залучення
громадян до участі у відкритих, справедливих і не сфальсифікованих виборах поступово
вкорінюються у світову суспільно-політичну практику, стають першорядною нормою, відповідати
якій необхідно при вступі до багатьох міжнародних організацій і міждержавних союзів, налагодженні
дипломатичних, економічних, культурних відносин. У зв’язку з цим у практику міждержавних
стосунків упроваджується надсилання спостерігачів від міжнародних організацій і міждержавних
союзів (перш за все від Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Парламентської Асамблеї
Ради Європи) для оцінки виборчих кампаній у тій чи іншій державі.
Ознакою нашого часу є утворення великого числа міжнародних організацій, союзів та інших
структур, які формуються саме на засадах виборності, функціонують як органи колегіального
врядування, де рішення приймаються шляхом голосування. Серед них – Генеральна Асамблея та Рада
Безпеки Організації Об’єднаних Націй, органи Європейського Союзу, Рада Європи, численні
регіональні організації тощо.
Поряд з тим, що вибори стають підставою для міжнародного визнання того чи іншого
політичного режиму, вони часто виявляються поштовхом для його трансформації. Так, однією з
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вимог, яку висувала демократична громадськість до комуністичного режиму в СРСР наприкінці 80-х
років і яка посприяла його розпаду, була вимога альтернативних виборів, тобто права висувати
декількох кандидатів на обрання й вибирати з них одного -- найбільш гідного. Саме внаслідок
виборів та масових протестів проти їх фальсифікацій відбулися зміни режимів у Грузії у 2003 році, в
Україні в 2004 й Киргизстані у 2005 роках.
Як уже мовилося в розділі 3, для позначення країн, що відповідають певному мінімуму
сучасних стандартів демократизму, головним серед яких вважається те, як відбувається призначення
національних лідерів, Американська організація Freedom House впровадила поняття “електоральна
демократія” (electoral democracy). Щоб бути кваліфікованою як “електоральна демократія”, держава
повинна відповідати таким критеріям:
– конкурентна багатопартійна політична система,
– загальне виборче право для всіх громадян (за винятком випадків, коли цього права
позбавлені кримінальні злочинці),
– регулярне проведення вільних і чесних виборів на засадах таємного голосування, які б не
допускали фальсифікацій, що перекручують волевиявлення громадян,
– можливість політичних партій звертатися до громадськості, використовуючи засоби масової
інформації й інші можливості виборчої кампанії1.

16.1.3. До демократичних виборів в Україні
Напередодні й після здобуття державної незалежності наприкінці 80-х – у 90-х роках
демократизація загальнополітичного й виборчого процесу проявилася перш за все у змінах у практиці
проведення виборів до органів влади. Перші альтернативні вибори до представницьких органів влади
відбулися в Україні у 1990 р., коли за право бути обраним змагалося вже декілька претендентів (а не
лише один, як було перед цим) і виборці могли вибирати когось з-поміж них.
У 1991 році в політичній системі України була запроваджена інституція Президента України і
1 грудня відбулося перше в новітній історії нашого суспільства пряме й усенародне обрання
президента, яким став Л. Кравчук, здобувши 62 % голосів від числа тих, хто взяв участь у виборах. У
грудні 1991 року громадяни України голосували також на всенародному референдумі з питання
державної незалежності. Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою
України 24 серпня 1991 року, підтримали 90,32 % голосуючих.
Наступні виборчі кампанії 1994 року з виборів президента України, депутатів Верховної Ради
та місцевих органів влади характеризувалися тим, що під час їх проведення запроваджувалося
висування кандидатів від груп виборців та від політичних партій, упроваджувалася практика
спостереження й контролю за дотриманням виборчого законодавства, використанням різними
політичними силами засобів масової інформації, отриманням та витрачанням коштів. Завдяки
виборам розвивались політичні партії, відбувалась політико-ідеологічна структуризація Верховної
Ради.

1

Freedom in the World 2005. The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties. – N.Y., 2005. – Р.

780.
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Президентські вибори 1999 року та референдум “за народною ініціативою” з приводу
реформування політичної системи України (2000 рік) позначилися широким застосуванням
“адміністративного ресурсу” – практики, коли керівні працівники установ державної влади
використовують своє службове становище, аби впливати на людей, на перебіг політичних,
економічних, культурних та інших подій, що перебувають поза межами їхнього підпорядкування,
повноважень і компетенції. Застосовуючи важелі адміністрування, посадову підпорядкованість
підлеглих людей, державні службовці позбавляють громадян свободи вибору й волевиявлення,
намагаються досягти потрібних їм політичних цілей, наприклад, примусити виборців голосувати “за”
чи “проти” якогось питання.
Під час кампанії з виборів президента України у 2004 році нечуваного поширення набули
випадки, коли чинна влада на всіх рівнях використовувала адміністративний ресурс на користь
одного кандидата, вдаючись до погроз і підкупу, примушувала людей голосувати за провладного
кандидата, а виконавців виборчих процедур – підробляти результати голосування, фальсифікувати
рішення виборчих комісій тощо. Масовість таких зловживань, сказати б, злочинів вочевидь призвела
до перекручення реального волевиявлення громадян, що і було визнано Верховним Судом України 3
грудня 2004 року. Платою за подолання політичної кризи, що склалася внаслідок несприйняття
громадянами й політиками фальсифікації результатів виборів, було впровадження парламентськопрезидентської моделі державного правління (в доволі сирій, невідпрацьованій формі). Рішення про
це було прийняте „в пакеті” з рішенням про переголосування другого туру президентських виборів.
Таким був компроміс, якого на той час змогли досягнути опозиційні та правлячі фракції у Верховній
Раді. Він допоміг уникнути насильства, але породив багато проблем інституційного характеру.
Вибори 2004 і Помаранчева революція
Методи, якими владна верхівка намагалася проводити президентські
вибори 2004 р., довели до гострого конфлікту між суспільством та
владою, спровокували масові народні виступи по всій країні, хоч
основні події відбувались у Києві на Майдані Незалежності. Протест
громадян проти беззаконня, брутальної сваволі влади, перетворення
нею громадського порядку на щось подібне до приватної власності,
яку вона використовує на свій розсуд, вилився в підтримку
кандидата в Президенти В. Ющенка, який ішов до влади з
використанням символіки помаранчевого кольору, через що це
мирне протистояння (хоч була й очевидна загроза використання
насильства) отримало назву Помаранчевої революції.
Політична боротьба, що охопила Україну восени 2004 року, була
викликана не протистоянням лідерів виборчих змагань, не претензіями одне до одного їхніх прибічників, не
відмінностями між правобережними та лівобережним регіонами й не боротьбою між собою Заходу та Росії за
вплив на Україну. В основі боротьби була вимога чесних і справедливих виборів, захисту громадянських прав і
свобод, встановлення розумного та справедливого порядку суспільного життя. „Свободу – не спинити!”, „Нас
багато – нас не подолати!” – такими були основні гасла протесту, гасла тих, хто прагнули одержати перемогу
над чинною владою та створити механізми протидії політичній сваволі й цинізму.
На фото: Лідери Помаранчевої революції Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко на Майдані Незалежності
(грудень, 2004 р. фото Української правди (http://www.pravda.com.ua)

Навесні 2004 року в Україні впроваджена пропорційна виборча система, яка відповідає
парламентській моделі державного правління. Вибрана була, однак, найпростіша і найменш
досконала модель пропорційних виборів. Згідно з нею депутатів Верховної Ради обирають у єдиному
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загальнонаціональному багатомандатному виборчому окрузі за закритими виборчими списками, які
сформовані партіями і не можуть бути змінені виборцями. За такою моделлю громадяни України
випало голосували на парламентських виборах 2006 та 2007 років, під час яких вона показала як свої
позитивні, так і негативні сторони. Серед найголовніших недоліків аналітики відзначають:
відсутність зв’язку між обраними депутатами та виборцями; зростання корпоративності партій та
влади партійного керівництва; корупція при формуванні виборчих списків (місця в списку у багатьох
випадках просто продаються). На виправлення цих недоліків спрямовані пропозиції щодо
подальшого реформування виборчої системи: створення відкритих списків (пропорційна система
виборів з преференціями, за якої виборці можуть відмічати в списку кандидатів, яким вони надають
перевагу), створення регіональних округів та інше.

16.1.4. Виклики і загрози демократичному потенціалу виборів
ХХ сторіччя породило не лише розширення електорату та поглиблення демократизму
виборчих процедур, а й практику зловживань політичними виборами, перекручення їх демократичної
сутності, використання для прикриття авторитарного правління. Достатньо згадати, що шляхом
зловживання результатами виборів у Німеччині було встановлено тоталітарний режим Третього
рейху, а в Радянському Союзі вибори регулярно й систематично використовувалися тоталітарним
режимом як засіб формування вірнопідданського ставлення людей до влади. Різновид виборів –
референдуми – в антидемократичних цілях використовували такі диктатори, як Фердинанд Маркос
на Філіппінах, Госні Мубарак в Єгипті або Августо Піночет у Чилі.
Саме як імітацію політичного процесу, намагання надати ознак відповідності чинного режиму
демократичним критеріям оцінюють експерти парламентські вибори в Азербайджані та Чечні,
президентські – у Казахстані наприкінці 2005 року, референдуми з ухвалення конституції чи її зміни
в Україні (2000 рік), Чечні (2003 рік) та Вірменії (2005 рік). Для цього правлячі режими вдавалися до
зловживань під час проведення виборів, перетворюючи їх із знаряддя громадянського волевиявлення
на засіб досягнення вузькогрупових політичних цілей правлячої верхівки шляхом маніпулювання
громадською думкою, порушення законодавства, “адміністративного ресурсу” і навіть відвертих
фальсифікацій. Відбулася така собі “технологізація” виборів – здійснення виборчої кампанії як
високозатратного, маніпулятивного, інколи аморального й беззаконного (самі політики кажуть:
“брудного”) ремесла.
Проблеми

проведення

виборів,

виникнення

загроз

їх

демократичному

потенціалу

спостерігаємо і в політичному житті західних країн. Серед них, перш за все, низька участь громадян
у голосуванні, а також технічні ускладнення, що часто виникають при підрахунку голосів і
визначенні результатів виборів (як це було під час президентської кампанії у США у 2000 році, коли
у виборчих перегонах демократа А. Ґора та республіканця Дж. Буша тривалий час не вдавалося
визначити, хто ж переміг).
Щоб сповна використати демократичний потенціал виборів, подолати проблеми й виклики у
їх використанні для встановлення справедливого й дієвого врядування в суспільстві, слід поряд із
вдосконаленням законодавства, підвищенням вимог до політиків домагатися піднесення політичної
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культури громадян – поширювати знання й розуміння сутності політичних виборів, головних
регламентів і процедур їх проведення, справжніх причин і мотивів участі у них громадян.

16.2. Сутність сучасних політичних виборів
16.2.1. Природа та функції політичних виборів
▪ Вибори – спосіб здійснення влади як загальної волі. Вибори були й залишаються
найбільш поширеним демократичним

способом здобуття влади, оновлення особового складу її

органів та інституцій. Вибори належать до республіканського типу організації влади, коли влада є
справою народу (“res publісa”). Згідно з ідеєю республіканізму влада належить народу, і громадяни
періодично делегують її своїм представникам, щоб ті могли зосередити розмаїття окремих воль в
органах влади.
Вибори – це висунення спільнотою одного або групи повноважних представників для
делегованого виконання громадських, суспільних функцій і визнання за ними
відповідної авторитетності.
Виборам протистоїть призначення певної особи на якусь керівну або відповідальну посаду.
Воно, на відміну від виборів, здійснюється з волі тільки однієї уповноваженої на це особи.
▪ Вибір чи обрання? Для розуміння сутності виборів важливо розрізняти поняття “вибір” та
“обрання”. В англійській мові ці поняття позначаються відповідно як “choice” та “electіon”. Вибирати
– це віддавати перевагу комусь або чомусь. Натомість обирати означає визнавати когось (навіть
якщо він один) авторитетним, гідним вершити громадські справи, наділити його повноваженнями на
це. При обранні завжди існує вибір, навіть якщо балотується один кандидат (безальтернативні
вибори) чи один проект рішення – вибір обрати чи не обрати, прийняти чи відхилити.
Вибір (choice)
a
b
S

R

b

c
d

суб’єкт

об’єкти

результат

Вибори – це не самий тільки вибір (“choice”). Головним у них є обрання (“electіon”),
делегування повноважень, наділення владою, визнання авторитетності лідера, обраної посадової
особи. Внаслідок виборів відбувається зосередження воль багатьох людей, втілення їх у волі
представника або представницького органу. Вибори є способом ”фокусування” волі народу в постаті
обранця.
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Обрання (election)
об’єкт

результат

суб’єкти

Віддаючи свій голос на виборах, громадянин республіки немов би укладає своєрідну угоду з
певною політичною силою (партією чи окремим депутатом) про тимчасове передання їй своєї частки
влади. Отож акт голосування на виборах можна оцінити як процедуру такого передання, а ухиляння
від участі у виборах – як незгоду передавати владу, розпоряджатися нею в такий спосіб або навіть як
відмову від своєї частки влади.
▪ Вибори – спосіб формування й оновлення органів урядування. Демократичний лад,
окрім іншого, передбачає періодичну ротацію, зміну особового складу органів влади та
здійснюваного ними курсу. Без такої зміни неодмінно виникає загроза невідповідності
володарювання та реальних потреб суспільства, в ньому поширюються застійні й навіть руйнівні
явища.
Вибори є сучасною, цивілізованою, правовою формою здобуття й оновлення влади,
приведення її структур та діяльності у відповідність до потреб життя. Вибори – це демократичний
спосіб формування і зміни (періодичної чи позачергової) особового складу органів державної влади
або підтвердження їхніх повноважень на новий, визначений строк.
Під час виборів шляхом вільного волевиявлення, голосування за кандидатів, висунутих
відповідно до встановлених законом правил та процедур, люди вирішують, яка партія чи політична
сила може управляти суспільством під час наступного визначеного проміжку часу. Внаслідок виборів
утворюється правляча або парламентська більшість, визначається опозиція як структура, що
контролює правлячу силу. Через вибори стає можливим контроль громадян за діяльністю державних
чиновників, схвалення чи засудження її.
Вибори застосовують також при формуванні керівних органів партій, громадських
організацій, призначенні представників якоїсь громади, делегатів до представницьких зборів, з’їздів
тощо. Завдяки виборам відбувається легітимація1 політичної системи й уряду, здійснюється
представництво суспільних груп, верств і соціальних позицій, конкурентна боротьба й розв’язання
конфліктів у строго визначених рамках закону, процедур і регламентів.
▪ Типи виборів. Розрізняють різні типи виборів як обрання залежно від їхньої ролі,
призначення, часу проведення тощо. За предметом обрання бувають вибори: президентські,
Від лат. legitimus – законний) – визнання або підтвердження відповідності праву чи закону якогось
органу влади, державно-політичного рішення, повноважень громадських діячів чи офіційних осіб.
1
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парламентські, муніципальні (місцеві). З огляду на причини їх проведення вибори можуть бути
черговими (проводяться у зв’язку з закінченням терміну повноважень виборного органу),
позачерговими (їх призначають через дострокове припинення виборним органом своєї діяльності –
розпуску парламенту, смерті або відставки президента країни), додатковими (для поповнення
представницького органу, якщо з його складу з різних причин вибув один або декілька членів).
Бувають вибори прямі (коли громадяни безпосередньо визначають, хто обійматиме відповідальну
суспільну посаду) та непрямі, опосередковані, коли остаточне обрання здійснюється колегіальним
виборним органом.

16.2.2. Референдуми.
Окрім виборів, громадяни здійснюють свій вибір з-поміж альтернатив під час референдумів,1
які бувають законотворчі та консультативні. Їх ще називають плебісцитами2. Проте, на
референдумах громадяни обирають не осіб, які прийматимуть владні рішення, а самі ухвалюють
рішення у вигляді альтернативних відповідей на поставлені запитання, які мусять бути чітко та
зрозуміло сформульовані.
Референдум є одним із способів прийняття законів та інших рішень загального
значення з істотних питань суспільного життя шляхом всенародного голосування
громадян. Вони є важливою процедурою громадянського волевиявлення, сучасним
проявом прямої демократії за умов загального поширення у світі демократії непрямої
– представницької.
Референдум – це всенародне голосування з приводу якогось державного законопроекту,
адміністративного нормативного акту, конкретного питання загальнонаціонального або місцевого
значення, міжнародної угоди тощо. Процедура референдуму, його організація і проведення є
подібними до голосування громадян на виборах.
У наш час референдуми використовуються для прийняття рішень загальнонаціонального або
ж місцевого значення – ухвалення конституцій та поправок до них (в усіх штатах США і в Швейцарії
проекти поправок до конституції обов’язково виносяться на референдум), зміни форми правління й
форми державного устрою, вирішення локальних питань. Саме шляхом референдуму вирішувалося
питання про вступ Іспанії в НАТО, Великобританії до ЄЕС, Швейцарії до ООН, приєднання Данії до
Маастріхтської угоди. На референдумі 1 грудня 1991 року було прийнято рішення про державну
незалежність України.
Розрізняють такі три типи референдумів у залежності від причин, мотивів, джерел їх
проведення:
1. Референдум як “запит правителя”. Проводиться, коли глава держави або глава уряду прагне
отримати пряме схвалення народом певної програми, політичного курсу або персонального
призначення.
2. Референдум як “запит громадян” – ініціювання громадянами чи громадськими
організаціями з вимогами впровадження певних соціальних програм, змін політичної системи або
відкликання посадовця.
1
2

Лат. referendum – “те, що має бути повідомлене”.
Лат. plebs – простий люд і scitum – рішення, постанова.
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3. Референдум як “запит партій” – використання референдуму правлячими політичними
партіями для розв’язання політичних суперечностей і конфліктів.
Референдум здатний сприяти встановленню порозуміння та підтримки між урядом та
населенням. На тлі поширюваного на Заході відчуття “дефіциту демократії” референдум привертає
до себе особливу увагу, оскільки “він може зняти занепокоєння громадян з приводу принаймні
частини проблем, що постають у сучасних демократичних суспільствах. „Цей новий інтерес до
старих інституцій прямої демократії віддзеркалює настрої часу”, – зазначає Лоуренс Ледюк і
наводить динаміку використання референдумів у ХХ столітті: 1901-1920 – 47, 1921-1940 – 98, 19411960 – 111, 1961-1980 – 254, 1981-2000 – 3351.
Разом з тим дослідники відзначають існування певних проблем, пов’язаних із застосуванням
референдумів. Перш за все проблемою тут є низька зацікавленість та залученість громадян, низький
рівень їхньої участі у голосуванні. Проблемою є і рівень обізнаності пересічних учасників
референдуму в питанні, з якого їм пропонують ухвалити рішення, а отже, й кваліфікованість такого
рішення. “До числа інших питань, що викликають занепокоєння, належать такі: хто вирішує
включити те або інше питання до бюлетня? Якого типу публічних рішень вимагає референдум?
Скільки підписів слід зібрати для реалізації громадської ініціативи?.. Чи може сторона, яка зазнала
поразки, вимагати проведення нового референдуму? Чи мають суди або законодавчі органи право
перегляду рішень, прийнятих виборцями на референдумі?”2. “Упродовж історії референдуми були
також улюбленим засобом тиранів та диктаторів у їхніх намаганнях узаконити й закріпити своє
правління”3.
Найважливішою проблемою, яка певною мірою визначає результат референдуму, є
формулювання питання, що ставиться перед громадянами. Крім можливості перекручувати,
упереджено тлумачити рішення референдуму або і взагалі не зважати на них, вадою цього суспільнополітичного заходу є те, що він призводить не до спільної, а до єдиної думки, до її переважання над
іншими, змушує до однозначного вибору між “так” чи “ні” у небезумовних питаннях, які потребують
неоднозначних відповідей, компромісних рішень.
Рішення, ухвалені шляхом референдуму, зазвичай мають обов’язкову юридичну силу для всіх
громадян країни. Водночас можливий консультативний різновид референдуму.

16.2.3. Принципи демократичного виборчого процесу
Вибори вважаються такими, що відповідають цінностям справедливості й демократизму, а
їхні результати – прийнятними й правомірними, якщо вони здійснюються відповідно до принципів
загального, рівного виборчого права при таємному голосуванні.
▪ Загальне виборче право. Принцип загального виборчого права передбачає право участі у
виборах усіх громадян країни, що досягли визначеного законом віку, без будь-яких обмежень, за
винятком тих, що передбачені законом. Були часи, коли виборче право не мало загального
1
Ле Дюк Л. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці. – Харків: Центр освітніх
ініціатив, 2002. – С. 14-15.
2
Там же. С. 37.
3
Там же. С. 40.
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поширення, участь людей у виборах була обмежена виборчими цензами – офіційно визначеними
умовами й ознаками, на підставі яких громадянам надавали право обирати або бути обраними. Серед
них були: володіння майном, расова чи етнічна приналежність, походження, стать, освіта, мова,
термін осілості, віросповідання, політичні переконання, рід і характер занять.
Виборче законодавство і жінки.
Тривалий час виборче право було суто “чоловічим” і не
поширювалося на жінок. Ценз за ознакою статі був одним
із найбільш стійких обмежень виборчого права. Боротьба
за скасування цього обмеження, яка розгорнулася в Європі
та Америці наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття,
отримала назву “рух суфражисток”.
Після другої світової війни у більшості країн світу жінкам
остаточно було дозволено брати участь у виборах. Однак і
в 70-ті роки ХХ ст. жінки США намагались через просвіту
здобути більшу політичну вагу, не лише голосуючи, але й
обираючи жінок до Конгресу.
Ілюстрація з ж-ла „Harper’s” до статті відомого телекоментатора Ларрі Кінга „Дорога до влади у Конгресі”.

Хоча зараз у більшості країн світу електоральні обмеження (цензи) зведені до мінімуму, усе ж
ніде право голосу не надається геть усім жителям. Щоб бути включеною до числа виборців, людині
потрібно:
а) відповідати певним ознакам, “кваліфікаційним критеріям” – перш за все бути
громадянином країни, досягти відповідного віку, а також
б) не підпадати під категорію осіб, що позбавлені виборчих прав у законодавчому порядку як
недієздатні (це найчастіше стосується осіб із розумовою патологією та засуджених злочинців).
Володіння правом голосу передбачає, що виборець спроможний мати свою думку з
політичних питань і висловлювати її. Вважається, що така здатність формується з настанням
повноліття. У багатьох країнах людина отримує право брати участь у голосуванні (активне виборче
право) у 18 років. Віковий ценз пасивного виборчого права (права бути обраним) у більшості країн
встановлено в межах 23-25 років для депутатів нижніх палат і 30-40 років для членів верхніх палат
парламентів.
В Україні право обирати до органів влади мають всі її громадяни, яким на день голосування
виповнюється вісімнадцять років, а бути обраним народним депутатом України – ті, хто на день
виборів досяг двадцяти одного року. Президентом України може бути обраний громадянин України,
який досяг віку тридцяти п’яти років, має право голосу і володіє державною мовою.
Ще одним “кваліфікаційним критерієм” є ценз осілості – вимога, згідно з якою виборче право
надається тільки тим громадянам, які проживають на території країни встановлений законом час.
Бути обраним народним депутатом України може той, хто проживає на території країни впродовж
останніх п’яти років, а президентом України – хто проживає в ній протягом десяти останніх перед
днем виборів років.
Закон України про вибори забороняє будь-які обмеження виборчого права, крім тих, що
визначені в цьому законі. Так, права на участь у голосуванні не мають особи, які визнані судом
недієздатними. До того ж вважається неприпустимим, щоб одна людина одночасно була депутатом
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двох або більшого числа представницьких органів влади чи органів місцевого самоврядування.
▪ Рівне виборче право. Рівність виборчого права – беззастережна вимога демократичного
виборчого процесу, згідно з якою кожний громадянин бере участь у виборах на рівних з іншими
засадах. Це означає, що всі виборці володіють однаковим числом голосів, а кожен депутат
представляє приблизно однакову кількість виборців. Перш ніж цей принцип набув безумовного
визнання і остаточного затвердження, тривалий час у політичних виборах практикувалося надання
окремим привілейованим верствам населення більшої кількості голосів, ніж решті виборців.
▪ Таємне голосування. Важливою запорукою справді вільного волевиявлення через вибори є
таємність голосування. Таємність, анонімність голосування, заборона будь-якого контролю за
волевиявленням громадянина покликані забезпечити умови, коли б виборець, віддаючи свій голос, не
турбувався про те, як його вибір позначиться на ставленні до нього, перш за все тих, проти кого він
голосував.
Однією з перших форм таємного голосування було опускання до урни чорних та білих камінців, а пізніше –
кульок. Від італійського слова ballotare – обирати кулями – і походить термін балотування. Він означає будь-яке
голосування, що полягає у виборі голосуючим одного з двох взаємовиключних способів ставлення до
вирішуваного питання – прийняти чи відхилити. Балотуватися – це й виставляти свою кандидатуру для обрання
на якусь виборну посаду.

У діяльності парламентів буває, однак, що з принципових питань проводиться так зване
поіменне голосування, коли чітко фіксується, хто з депутатів і за яку пропозицію голосував.
Принципи виборчого процесу – це вимоги, дотримання яких уможливлює демократичність і
справедливість політичних виборів. Практичне здійснення електоральних принципів визначається
влаштуванням і функціонуванням виборчої системи кожної конкретної країни.

2.3. Типи виборчих систем
Для проведення виборів встановлюються певні правила та процедури голосування та
розподілу мандатів за його результатами. Між ними є як спільні, так і відмінні риси, які беруться до
уваги при визначенні типів виборчих систем.

Виборча система – це сукупність встановлених законом правил проведення виборів,
регламентів здійснення конкретних процедур виборчої кампанії, способів визначення
результатів виборів.
Головною ознакою, що відрізняє одну виборчу систему від іншої, є порядок визначення
результатів виборів. Серед основних типів виборчих систем назвемо мажоритарну, пропорційну та
змішану.
▪ Мажоритарна виборча система. Суттєвою ознакою мажоритарної (від франц. majorіte –
більшість) виборчої системи є те, що результати голосування тут визначаються за ознакою більшості.
За мажоритарної виборчої системи обраним по виборчому округу вважається той кандидат або
партійний список, який здобув установлену більшість голосів.
Розрізняють мажоритарні системи абсолютної більшості та відносної більшості. Відповідно
до мажоритарної системи абсолютної більшості обрання кандидата стає можливим, якщо він
отримав щонайменше 50 відсотків плюс один голос виборців, які взяли участь у голосуванні. Головна
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і досить важлива перевага мажоритарної системи абсолютної більшості полягає в тому, що вона
уможливлює створення міцного, стабільного уряду, який спирається на надійну більшість у
парламенті. А це буває вкрай необхідним у такому суспільстві, що перебуває в кризовому або
перехідному стані.
Суттєвою вадою цієї системи є те, що голоси, подані за кандидата, який зазнав поразки,
немовби “пропадають”, і виборці, що голосували за нього (а їх частка може дотягувати до 50%), не
матимуть свого представника у виборному органі. Інший недолік цієї системи полягає в тому, що
вона вигідна переважно великим, впливовим партіям. Крім того, тут можливі випадки, коли жодний з
кандидатів не набирає необхідної більшості голосів, тоді вибори вважаються такими, що не
відбулися, і необхідно проводити нові вибори.

Мажоритарна виборча система
Переваги

сприяє консолідації
політичних сил і
укрупненню партій
уможливлює створення
міцного, стабільного уряду
є простою для виборців, які
не мусять знайомитись з
усіма тонкощами
партійних програм

Вади

голоси, подані за
кандидата, який зазнав
поразки, пропадають
виборці, що голосували за
кандидата, що програв, не
мають свого представника
у виборному органі

персоніфікує вибори кожен депутат має
відповідати перед своїми
виборцями за все зроблене і
не зроблене

Рис. 16.1. Вади та переваги мажоритарної виборчої системи
Якщо кандидатів на обрання було більше ніж двоє і ніхто з них не переміг, проводиться
перебалотування або другий тур голосування. До бюлетенів заносять прізвища тільки двох
кандидатів, які набрали найбільше число голосів у першому турі. Однак і в цьому випадку
зберігається ймовірність того, що абсолютна більшість голосів ніким не буде здобута.
За мажоритарної системи відносної більшості обраним вважається той кандидат або список,
який набрав голосів більше, ніж кожний з його супротивників окремо. Ця система видається більш
результативною, оскільки завжди хтось набирає відносну більшість. Вона так само робить можливою
міцну парламентську більшість і стабільний уряд, але й не виключає певного (інколи значного)
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перекручення волі виборців. Справжнє співвідношення сил у суспільстві тут порушується, коли
відбувається перетворення голосів виборців на місця в парламенті. Адже депутатський мандат
отримує кандидат, який набрав, наприклад, третину або й одну четверту голосів виборців округу,
якщо тільки цих голосів було більше, ніж у будь-кого з його суперників.
▪ Пропорційна виборча система. Пропорційне представництво виходить з ідеї про те, що
число отриманих партією депутатських мандатів має пропорційно відповідати кількості
завойованих нею голосів виборців. Вперше вона була застосована в Бельгії у 1889 році і згодом набула
поширення в багатьох країнах світу. за пропорційним принципом відбувалися вибори до Верховної
Ради України у 2006 і 2007 рр. та до місцевих рад народних депутатів у 2006 р.
За пропорційної системи утворюють великі виборчі округи, а навіть (як в Україні) – єдиний
загальнонаціональний округ, від яких обирається певна кількість депутатів. Такі округи називають
багатомандатними. Вибори тут є суто партійними – за місця в парламенті змагаються не окремі
кандидати, а політичні партії. Кожна з них формує свій список кандидатів на виборні посади, і
виборець голосує за список тієї партії, якій він симпатизує. У певних випадках громадянам надається
можливість визначати окремо своє ставлення до кандидатів усередині списку однієї партії.
Після того, як виборці висловили свою волю, а голоси підраховані, визначається виборчий
метр, коефіцієнт або квота – найменше число голосів, яке необхідне для обрання одного депутата
по даному виборчому округу. Найпростіший спосіб визначення квоти (Q), який винайшов англієць
Т. Геар (Т. Hare) близько ста років тому, полягає в діленні загальної кількості поданих по даному
виборчому округу голосів (X) на кількість мандатів, які належить розподілити (Y).
X
Q=—
Y
Поміж партіями мандати розподіляються знову ж таки діленням отриманих ними голосів на
квоту.
Перевагу пропорційної системи справедливо прийнято вбачати в тому, що вона дозволяє
домогтися справедливої відповідності між числом отриманих партією голосів та кількістю здобутих
нею мандатів, не втрачати голоси тих, хто голосував за переможену меншість, домагатися
відповідності між структурою законодавчого органу та розстановкою політичних сил у суспільстві.
Однак існує чимало обставин, які зводять нанівець достоїнства пропорційної виборчої системи. Це
перш за все поширений у сучасному світі абсентеїзм – ухилення людей від участі у виборах. Через те,
що з різних причин виборці не приходять голосувати, неможливо встановити справжню впливовість
тієї чи іншої партії та прихильність до неї громадян.
До перекручення народного волевиявлення призводить і та обставина, що, укладаючи
міжпартійні угоди та коаліції, політики можуть довільно перетасовувати співвідношення сил у
представницькому органі, надавати деяким з них можливість визначально впливати на виконавчу
владу, навіть всупереч кількості отриманих голосів виборців. Існування коаліційного уряду
найчастіше означає, що малі партії користуються непропорційно великим і часто вирішальним
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впливом на формування чи розпуск уряду, а також на всі його рішення.
Пропорційна система ускладнює формування сильного, стабільного уряду, а це призводить до
частих його змін. Вона також формально не допускає самовисунення незалежних кандидатів.
Відповідальність членів парламенту тут має перш за все партійний характер, тобто зобов’язання
депутата визначаються партійною дисципліною, і він звітує за свої рішення та дії він не перед
співгромадянами, а перед партійним керівництвом.

Пропорційна виборча система
Переваги

досягається відповідність
між числом здобутих
партією голосів та
кількістю отриманих нею
мандатів
не втрачаються голоси тих,
хто голосував за
переможену меншість
досягається відповідність
розстановки політичних сил
у суспільстві та в
парламенті

Вади

коаліційні угоди часто
спотворюють дійсне
співвідношення політичних
сил, надають меншості
можливість визначального
впливу на владу
проблематичним є
формування сильного і
стабільного уряду
формально не допускає
самовисунення кандидатів
вибори мають безособовий
характер

Рис. 16.2. Вади та переваги пропорційної виборчої системи
▪ Змішана виборча система. За цієї системи частина мандатів (як правило, половина)
розподіляється по одномандатних виборчих округах, решта – за пропорційним принципом по
багатомандатних округах. Так, у ФРН половина депутатів бундестагу обирається за мажоритарною
системою відносної більшості, а друга половина – за пропорційною з партійних списків. За такої
виборчої системи виникає можливість поєднати переваги мажоритарного та пропорційного способів
проведення виборів. Вона припускає самовисунення окремих кандидатів, відображає у парламенті
реальний вплив різних партій на суспільство.
Саме змішана виборча система була встановлена в Україні у 1997 році. Парламентські вибори
1998 та 2002 років проводилися у такий спосіб, що половина депутатів Верховної Ради України (225
осіб) обиралася за мажоритарним принципом в одномандатних виборчих округах за ознакою
відносної більшості, друга ж половина – за пропорційним принципом в одному загальнодержавному
багатомандатному окрузі. При цьому голосування проводиться за списки кандидатів у депутати від
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політичних партій, виборчих блоків партій. У 2004 році було законодавчо визначено, що вибори
народних депутатів України проводитимуться виключно на засадах пропорційної виборчої системи.
Вивчаючи і порівнюючи виборчі системи, що існують у світі, марно шукати, яка з них
найкраща, найбільш демократична. Будь-яке представництво не відображає повною мірою реального
стану інтересів та уподобань у суспільстві в усій їх багатоманітності. Цілком тотожно представляти,
репрезентувати всезагальне може тільки увесь загал. Жодна виборча модель не є абсолютно
досконалою, всі вони бувають тільки більше або менше відповідними потребам суспільства. У
ставленні до виборів та виборчих систем не варто шукати бездоганної досконалості. Розуміти вибори
потрібно як обрання (electіon), делегування громадянами їхніх владних повноважень своїм
представникам, як визнання людини чи установи авторитетним представником публічної влади,
загального інтересу.

16.3. Головні процедури виборчої кампанії
Вибори не обмежуються самим тільки голосуванням. Вибори – це ціла кампанія, широкий
комплекс заходів та процедур по організації та здійсненню волевиявлення громадян та визначенню
його результатів.
Головними серед заходів і процедур виборчої кампанії в Україні є такі:
– призначення виборів та визначення дати їх проведення;
– складання й уточнення списків виборців;
– утворення виборчих округів і виборчих дільниць;
– утворення виборчих комісій;
– висування та реєстрація кандидатів у депутати;
– проведення виборчої агітації;
– власне голосування;
– підрахунок голосів та встановлення підсумків голосування;
– встановлення результатів виборів та їх офіційне оприлюднення;
– проведення в разі необхідності повторного голосування чи повторних виборів.

16.3.1. Призначення виборів
У більшості країн світу вибори проводяться у встановлені законом строки. Там, де немає
інституції парламентської відповідальності, де уряд формується позапарламентським шляхом
(президентські республіки), глава держави звичайно не має права розпускати представницький орган,
тому парламентські вибори тут проводяться у строго визначені строки через певні проміжки часу.
Наприклад, у США у перший вівторок після першого понеділка листопада кожного парного
року переобирається весь склад палати представників і третина сенату, а кожного високосного року
ще й відбуваються вибори президента.
У парламентських республіках вибори за звичайних умов проводяться, коли спливає строк
повноважень загальнонаціонального представницького органу поточного скликання. Такі вибори
називають черговими. Однак у певних, визначених законом випадках парламент може бути
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розпущений достроково, і тоді проводяться позачергові вибори до нього. Ось чому в таких країнах,
як Англія, Японія, Бельгія, Греція, Німеччина час проведення парламентських виборів визначається в
залежності від ситуації, що склалася.
Президентів республік та інших виборних посадових осіб теж обирають у встановлені строки,
а позачергові вибори проводяться лише у випадках усунення їх із посади, відставки або смерті.

Оптимістичний початок президентської виборчої кампанії 2004 р.
В Україні чергові вибори народних депутатів відбуваються в останню неділю березня
останнього року повноважень Верховної Ради, а чергові вибори Президента України відбувалися в
останню неділю жовтня останнього року повноважень Президента. Тепер формулювання в
Конституції дещо змінено і можливо, що дата обрання буде узгоджуватись з датою інавгурації, – з
тим, щоб Президент відбув при владі відведені йому Конституцією 5 років.
Позачергові вибори народних депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного
строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень
Верховної Ради. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори
проводяться в період дев’яноста днів з дня припинення його повноважень.
Про початок виборчої кампанії оголошує Центральна виборча комісія відповідно до строків,
визначених Конституцією України та законами України.

16.3.2. Виборчі округи та виборчі дільниці
Вибори проводяться за виборчиими округами.
Виборчим округом називають визначену сукупність виборців певної території, які
обирають ту або іншу визначену кількість депутатів.
Округ, від якого обирається один депутат, називається одномандатним, коли ж одразу
обирається декілька депутатів – багатомандатним. Зазвичай законодавство демократичних країн
приписує утворювати рівні виборчі округи з тим, щоб однакове число депутатів обиралося від рівної
кількості виборців. Але в дійсності така рівність буває проблематичною через те, що визначення
виборчих округів стає предметом політичної боротьби і це призводить до порушень принципу
рівного представництва. Партія, яка перебуває при владі, прагне викроїти округи так, щоб
забезпечити собі більше мандатів від меншої кількості населення.
Там, де використовується пропорційна виборча система (Фінляндія, Швеція, Норвегія),
16

територія країни розбивається на великі багатомандатні виборчі округи. Іноді ціла країна складає
єдиний виборчий округ, як, наприклад, при обранні однопалатного парламенту (кнесету) Ізраїлю, а
також на виборах в Монако, Нідерландах та Парагваї, а також в Україні у 2006 і 2007 рр.
Вибори за пропорційною системою до Верховної Ради України проводились в єдиному
загальнодержавному виборчому окрузі, який охоплював усю територію України та включав у себе
закордонний виборчий округ. При проведенні виборів за змішаною системою в 1998 та 2002 рр.
Центральна виборча комісія ділила територію України на 225 територіальних виборчих округів,
керуючись вимогою, щоб на них була приблизно однакова кількість виборчих дільниць. Від кожного
округу мав бути обраний один кандидат за принципом відносної більшості.
Виборчий округ поділяється на виборчі дільниці – складові частини виборчого округу, на
яких безпосередньо проводяться реєстрація виборців, голосування та підрахунок голосів і які
обслуговує один пункт для голосування. У визначений термін окружні виборчі комісії утворюють
виборчі дільниці шляхом розподілу території районів, міст, районів у містах, що входять до цих
виборчих округів.

16.3.3. Виборчі комісії та реєстрація виборців
Функція безпосередньої підготовки і проведення виборів належить виборчим комісіям. У
деяких країнах ці обов’язки або ж їх частину виконують органи внутрішніх справ, муніципалітети
тощо. Система виборчих комісій в Україні включає Центральну виборчу комісію, окружні виборчі
комісії та дільничні виборчі комісії, повноваження яких здійснюються на всій території держави та у
закордонному виборчому окрузі у межах територіального виборчого округу та виборчої дільниці.
Центральна виборча комісія – найвищий орган, відповідальний за організацію й проведення
виборів в Україні. Її членів у кількості 15 чоловік призначає Верховна Рада за поданням Президента
України не пізніше як за 120 днів до проведення виборів. На період виборчої кампанії кожна
політична партія, виборчий блок партій, список кандидатів у депутати яких зареєстровано для участі
у виборах, може мати одного представника у Центральній виборчій комісії, який бере участь в її
засіданнях з правом дорадчого голосу. На її засіданнях мають право бути присутніми без дозволу чи
запрошення кандидати у депутати та уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від
іноземних держав та міжнародних організацій, представники засобів масової інформації.
Окружні виборчі комісії утворює Центральна виборча комісія не пізніше як за 60 днів до дня
виборів. Членами окружних виборчих комісій можуть бути представники політичних партій,
виборчих блоків партій, списки кандидатів яких зареєстровані для участі у виборах у
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за поданням керівних органів цих
політичних партій, виборчих блоків партій. Загальна кількість членів окружних комісій визначається
кількістю поданих кандидатур, але не може бути меншою дванадцяти і більшою вісімнадцяти осіб.
Дільничні виборчі комісії утворюються відповідними окружними виборчими комісіями. До
складу дільничних виборчих комісій обов’язково включають по одному представнику від політичних
партій, виборчих блоків партій, списки яких зареєстровано для участі у виборах у багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі.
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Одним із найважливіших етапів виборчої кампанії є реєстрація та складання списків виборців.
Виборчий список – це надзвичайно важливий документ, оскільки він визначає коло учасників
голосування і засвідчує право громадянина брати участь у виборах. Світова практика знає дві головні
системи реєстрації виборців. При постійній системі виборець реєструється один раз і більше вже не
зобов’язаний робити це. Поправки до списків вносяться лише у випадку смерті, зміни місця
проживання або прізвища виборця. За цієї системи в списках неминуче накопичуються “мертві душі”
– небіжчики та ті, хто вибув на інше місце проживання, перебуває в ув’язненні, в армії тощо. Усе це
створює можливість довільно використовувати “зайві” бюлетені і фальсифікувати результати
голосування, якщо комісія не сумлінно ставиться до оновлення списків перед кожними виборами. За
періодичної системи реєстрації старі списки виборців анулюються у встановлені законом строки й у
відповідному порядку, виборців реєструють знову та складають нові списки. Саме така система
практикується в Україні.
Кожний громадянин має право ознайомитися із списком виборців, перевірити правильність
відомостей, внесених до нього, оскаржити допущені помилки, в тому числі не-включення,
неправильне включення або виключення зі списку виборців його або інших осіб. Отже, правильність
списків та відсутність фальсифікацій через їх неправильне оформлення залежить і від громадянської
позиції кожного виборця.

16.3.4. Висування кандидатів, агітація та голосування
Виборчий процес для багатьох його учасників починається з визначення кола осіб, з-поміж
яких громадяни обиратимуть на впливові державні посади – з процедури висування та реєстрації
кандидатів.
У світі існує кілька способів висування кандидатів, які можна поєднати у такі групи: 1)
реєстрація через подання у відповідні органи заяви, підписаної самим претендентом (інколи
потрібно, щоб така заява була скріплена підписами певної кількості виборців); 2) висування
кандидата через офіційне подання від імені партії петиції, яку підписує певне число виборців; 3)
висування кандидатів, здійснюване у тому ж порядку, що й обрання; таку процедуру ще називають
первинними виборами (“праймеріз”) і широко застосовують на президентських виборах у США; 4)

формування списків кандидатів політичними партіями.

Праймеріз під час президентської кампанії 2004 р.
у
США
(„кандидат
у
кандидати”
від
Демократичної
партії
Ґовард
Дін
веде
передвиборчу агітацію)

В
Висування кандидатів на виборах до Верховної Ради України, яке на чергових виборах
розпочинається за сто двадцять днів і закінчується за дев’яносто днів до виборів, здійснюють
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політичні партії та виборчі блоки партій, кожна з яких складає єдиний список кандидатів. Такий
список має включати не менше ніж 18 осіб, але не більше ніж конституційний склад Верховної Ради
(нині 450). Черговість кандидатів у списку визначається на з’їздах (зборах, конференціях) партій і на
неї, за діючої системи „закритих списків”, не впливають виборці. Якщо ж буде ухвалений новий
закон, що передбачатиме „відкриті списки”, то виборці зможуть надавати преференції тим
кандидатам, яких вони вважать найбільш достойними обрання, роблячи відповідні позначки в списку.
Це означатиме переформування черговості кандидатів, а отже і збільшення або зменшення їхніх
шансів на проходження до парламенту. Саме за такі зміни виступає громадськість України.
Висування кандидатів у Президенти України починається за 90 днів і закінчується за 60 днів
до дня голосування. Висувати претендентів на кандидата у Президенти України можуть:
– політичні партії або виборчі партійні блоки,
– окремі громадяни в порядку самовисування.
Претендент може бути зареєстрований у Центральні виборчій комісії як кандидат у
Президенти України, якщо його кандидатуру підтримають своїми підписами не менше як 500 тисяч
громадян України, які мають право голосу, в тому числі не менше як 20 000 громадян у кожному з 2/3
регіонів.
Пропаганда й агітація вважаються потужними засобами політичного впливу на маси,
інструментом у боротьбі за політичний авторитет, за владу, за прихильність виборців. Вони є
важливою складовою виборчої кампанії. Кожний кандидат у депутати розпочинає виборчу агітацію з
моменту прийняття рішення про його реєстрацію, а закінчувати її мусить однаково з усіма
учасниками виборчих змагань – о 24 годині за добу перед днем голосування. Забороняється будь-яка
виборча агітація напередодні і у день голосування.

Становлячи значну частку виборців, старше
покоління українців добре усвідомлює
важливість голосування

Центральним, кульмінаційним пунктом усієї виборчої кампанії, безпосереднім актом
волевиявлення громадян є голосування – подання громадянами свого голосу “за” чи “проти”
висунутих кандидатів чи партій. У більшості країн світу участь у голосуванні сприймається як
особисте право виборця, який може вільно розпоряджатися ним на власний розсуд. При цьому
вважається, що виборці, які не брали участі в голосуванні, підтримують результати волевиявлення
співгромадян, які взяли в ньому участь. Разом з тим подекуди існує практика обов’язкового
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голосування. Так, в Італії неучасть у голосуванні призводить до морального осуду, в Австралії – до
штрафу, в Мексиці – до штрафу або й позбавлення волі, а в Греції – навіть до тюремного ув’язнення
від одного місяця до одного року.
В Україні голосування є особистою справою виборців. “Участь громадян України у виборах
депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах”, –
наголошується в Законі України про вибори народних депутатів. На виборах народних депутатів
виборець робить позначку в бюлетені у квадраті навпроти назви політичної партії чи виборчого
блоку партій, за які він голосує, або навпроти прізвища кандидата – залежно від виборчої системи.
Якщо ж виборець не бажає підтримувати жодну політичну партію чи виборчий блок партій, він
робить позначку в квадраті проти слів: “Не підтримую жодної політичної партії, виборчого блоку
партій”. Теж саме формулювання пропонується й щодо окремих кандидатів при мажоритарній
системі виборів.
Підсумки голосування встановлюють шляхом підрахунку голосів, поданих виборцями, який
здійснюється окружними виборчими комісіями на підставі протоколів про підрахунок голосів
виборців, отриманих від дільничних виборчих комісій. Результати такого підрахунку оформляють
протоколом про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, який складає
окружна виборча комісія. За підрахунком голосів здійснюється громадський контроль. Паралельний
підрахунок голосів з метою додаткового контролю здійснюють і політичні
партії. Можливі випадки нечесного підрахунку голосів виправляються в той
чи

інший

спосіб

після

відповідного

рішення суду.
Підрахунок голосів мусить відбуватись
під контролем громадськості, адже не
можна виключати можливість „передпопередніх виборів” за допомогою
гаманця, як його зобразив американський карикатурист.

Остаточний підрахунок голосів і оголошення результатів виборів здійснює Центральна
виборча комісія (ЦВК).

16.3.5. Фінансування виборів
Сучасні виборчі кампанії вимагають значних коштів, тому спосіб їх фінансування є
надзвичайно важливим питанням. Не завжди і не всюди виборчі кампанії проводять на кошти
держави. Часто самі партії чи кандидати відшкодовують витрати на проведення електоральних
заходів – мітингів, зборів, видання плакатів та листівок, оплачують послуги журналістів, рекламних
агентів, агітаторів тощо. Попри це в ряді країн кандидати зобов’язані робити значну виборчу заставу і
навіть оплачувати виготовлення бюлетенів.
В незрілих демократіях чималі кошти зазвичай витрачаються на прямий чи замаскований
підкуп виборців – організацію безкоштовних обідів, “келихів пива”, роздачу значків, сувенірів тощо.
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У багатьох країнах прийняті закони для обмеження виборчих витрат головним чином для того, щоб
протидіяти надзвичайному поширенню корупції на виборах.
Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням виборів, в Україні здійснюються як з
Державного бюджету, так і за рахунок фондів політичних партій, виборчих блоків партій, кандидатів
у депутати, пожертвувань фізичних та юридичних осіб. Робота виборчих комісій фінансується за
рахунок державного бюджету України, відповідні кошти з якого передаються у розпорядження
Центральної виборчої комісії. Так само за рахунок державного бюджету України, а також коштів
політичних партій, виборчих блоків партій, кандидатів у депутати, пожертвувань фізичних та
юридичних осіб здійснюється фінансування виборної агітації. Центральна й окружні виборчі комісії
оплачують у визначених межах друкування плакатів політичних партій (блоків), кандидатів у
депутати, публікацію в газетах їхніх виборних програм, час мовлення на радіо і телебаченні,
користування спорудами, приміщеннями, устаткуванням для проведення зустрічей виборців з
кандидатами у депутати та їх уповноваженими особами.
До фондів політичних партій, виборчих блоків партій, окремих кандидатів у депутати можуть
вноситися пожертвування громадян України. Заборонено робити внески до цих фондів органам
державної влади, державним підприємствам, установам і організаціям, органам місцевого
самоврядування, взагалі юридичним особам, анонімним спонсорам, міжнародним організаціям та
об’єднанням, іноземцям. Кошти виборчих фондів можуть використовуватися виключно на потреби
агітаційної кампанії політичної партії (блоку) чи кандидата в депутати.

Висновки
Отже, суспільство завжди користувалося виборами та здійснювало їх у різні способи.
Упродовж історії люди домагалися права голосу та можливості застосовувати це право, створювали
колегіальні представницькі органи, вдосконалювали практику спільного ухвалення громадських
рішень.
Вибори складають основу сучасного демократичного представницького суспільного ладу,
ознакою якого є залученість громадян до формування й періодичної зміни органів влади шляхом
загального, рівного і таємного волевиявлення на виборах.
Вибори, участь у них громадян є і показником, і знаряддям демократичного реформування
суспільства, становлення громадянської культури. Громадянинові потрібно брати участь у виборах не
тільки тому, що голос кожного є важливим, і не тільки для того, щоб перемогти суперника, а й тому,
що вибори – це його справа, спільна з іншими членами суспільства.
Вибори для людей можуть і повинні бути такою громадською акцією, в якій перемагають усі,
незалежно від того, хто й за кого голосував. Головним виграшем, перемогою нації у виборах є сам
факт проведення виборів за правилами. Якщо цього немає, програли всі, хто б не отримав мандат.
У кожного із суб’єктів виборчого процесу – громадян, партій і політиків, владної еліти – свої
мотиви участі у виборах та критерії успіху на них. Вибори та участь у виборчих кампаніях та
голосуванні мають сенс для пересічних громадян, якщо міркувати про них не у термінах партійної
боротьби й перемоги, а в поняттях представництва, визнання авторитету, оновлення влади, донесення
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свого бачення суспільних проблем і висловлення вимог щодо їх розвязання. Від виборців, їхньої
політичної культури значною мірою залежить не лише успішність виборчої кампанії, а й справа
демократичних реформувань цілого суспільства.

Контрольні запитання і завдання
Чи правильне твердження, що в давнину люди не знали виборів?
З’ясуйте і поясніть походження і смисл понять „голосування”, “балотування”, „вибори”,
“кандидат”, “парламент”, “плебісцит”, “референдум”.
Як здійснювалися суспільно-вибори на вітчизняних теренах у минулому?
В чому полягає різниця між вибором та обранням?
Назвіть головні принципи демократичних політичних виборів.
Чи може вимога загальної участі громадян у виборах бути абсолютною?
Які умови уможливлюють дотримання принципу рівності виборчого права?
Дайте характеристику основних виборчих систем, проаналізуйте їх достоїнства й вади.
Назвіть головні процедури виборчої кампанії.
Хто і коли ухвалює рішення про призначення виборів Президента України, виборів до
Верховної Ради України, до місцевих рад?
Яка роль виборчих комісій?
Які існують способи висування кандидатів на обрання?
Як відбувається встановлення результатів виборів за пропорційної виборчої системи?
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Глосарій
Абсентеїзм (від лат. abcens – відсутній) – байдуже ставлення людей до здійснення своїх
громадянських і політичних прав, ухиляння від виконання громадянських обов’язків, перш за все від
участі у виборах, від голосування на них.
Активне виборче право – право громадян брати участь у голосуванні на виборах до органів
державної влади.
Альтернативні вибори (від лат. alterno – чергую, змінюю) – такі, що передбачають
процедуру вибору з двох або більшого числа конкуруючих претендентів.
Балотування (від італ. ballotare – обирати кулями) – висунення своєї кандидатури для
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обрання на якусь виборну посаду. Забалотувати – значить не обрати якогось кандидата, “завалити”
запропоновану для прийняття резолюцію.
Більшість – кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми
противниками. Розрізняють більшість відносну – хоча б на один голос більше від суперника чи
альтернативної пропозиції, абсолютну – коли на користь якогось рішення віддали свої голоси 50
відсотків голосуючих плюс ще хоча б один голос, кваліфіковану (її ще називають конституційною) –
вона може дорівнювати двом третинам або навіть трьом чвертям усього складу тих, хто приймає
рішення або здійснює обрання.
Вибори – висунення певною групою людей одного або кількох своїх представників для
виконання якихось громадських функцій, демократичний спосіб формування, періодичної чи
позачергової зміни персонального складу органів державної влади або підтвердження повноважень
на новий строк, процедура призначення посадових осіб через вільне волевиявлення дієздатних
громадян шляхом голосування за кандидатів, висунутих відповідно до встановлених законом правил
та процедур.
Виборний – той, що стосується посади, обіймання якої відбувається внаслідок обрання.
Виборці – громадяни, які включені до списку тих, хто має право взяти участь у чергових
виборах.
Виборчий – той, що стосується процесу обрання на виборну посаду (наприклад, виборча
кампанія, виборче законодавство, виборча комісія тощо).
Виборщики – особи, яких безпосередньо обирають виборці та які тільки вповноважені на
остаточне обрання на виборну посаду за умов двоступеневих або багатоступеневих виборів.
Дільниця виборча – складова частина виборчого округу, на якій безпосередньо проводяться
реєстрація виборців, голосування та підрахунок голосів під час виборів.
Електорат (від франц. electeur – обираю) – корпус виборців, сукупність громадян, які
користуються активним виборчим правом, тобто правом обирати когось до складу органу влади.
Змішана (мажоритарно-пропорційна) виборча система – виборча система, за якої частина
мандатів представницького органу (як правило, половина) розподіляється по одномандатних
виборчих округах, а решта – за пропорційним принципом представництва по багатомандатних
округах.
Квота (від лат. quota – частина, яка припадає на кожного) – за пропорційної виборчої системи
– мінімум голосів, необхідний для отримання одного мандата на виборах. На квоту ділиться кількість
отриманих партією голосів і таким чином визначається кількість здобутих нею мандатів.
Мажоритарна виборча система (від франц. majorіte – більшість) – порядок проведення
виборів та визначення результатів голосування, за яким обраними до представницького органу
вважаються кандидати, які отримали абсолютну більшість (50 відсотків плюс ще один голос) або
відносну більшість (хоча б на один голос більше, ніж суперник) голосів.
Непрямі вибори – процедура формування представницького органу чи обрання посадової
особи, відповідно до якої виборці подають свої голоси не безпосередньо за кандидатів на виборну
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посаду, а за виборців другого ступеня – виборщиків, які вже й проводять остаточне обрання від імені
виборців.
Номінація (від лат. nomіno – називаю) – висування кандидата на виборну посаду.
Пасивне виборче право – право бути обраним на якусь виборну посаду в системі органів
державної влади.
Плебісцит (від лат. plebs – простий люд і scіtum – рішення, постанова) – у Стародавньому
Римі плебісцитом називали плебейські збори та ухвалені на них рішення. Зараз це всезагальне
опитування громадян з метою виявити їхню думку, волю й позицію щодо якогось спільного й
значущого для цілої спільноти питання. У політичній практиці багатьох країн світу результати
плебісциту, на відміну від підсумків референдуму, не мають обов’язкової юридичної сили.
Пропорційна виборча система – порядок проведення виборів, коли голосування
проводиться за багатомандатними виборчими округами та партійними списками, а його результати
визначаються у спосіб, відповідно до якого партія отримує кількість мандатів, що пропорційно
відповідає кількості здобутих нею голосів.
Референдум (від лат. referendum – те, що має бути повідомлене) – спосіб прийняття законів,
ухвалення рішень із найважливіших питань суспільного життя шляхом прямого волевиявлення
громадян на всенародному голосуванні. Рішення, ухвалені шляхом референдуму з більшості питань,
мають обов’язкову юридичну силу для всіх громадян країни.
Система виборча – сукупність встановлених законом правил організації та проведення
політичних виборів, а також критеріїв і способів визначення їх результатів. Розрізняють
мажоритарну, пропорційну та змішану виборчі системи.
Спостерігачі – офіційні особи, які контролюють перебіг виборів, наглядають за дотриманням
виборчого законодавства. У разі виявлення порушень закону вони мають право скласти акт про це за
підписом свідків порушення і звернутися до керівної інстанції.
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