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Сучасний світ вже неможливо 

уявити без інформаційних техноло-

гій, які пронизують усі сфери сус-

пільного життя.

Найновіші досягнення у сфері 

комп’ютерних технологій і телеко-

мунікацій, масова комп’ютеризація 

та розвиток ефективних інфор-

маційних технологій вплинули і на 

механізми організації підготовки 

та проведення виборів і референ-

думів, світові тенденції здійснення 

яких демонструють поступову тех-

нологізацію виборчого процесу.

Міжнародний досвід впрова-

дження новітніх технологій у вибор-

чий процес на сьогодні є досить різ-

номанітним та охоплює як процес 

обліку виборців та кандидатів, так і 

здійснення голосування з викорис-

танням електронних засобів, авто-

матизованого підрахунку голосів із 

застосуванням електронних при-

строїв та спеціального програмного 

забезпечення.

Принципи та стандарти застосу-

вання новітніх технологій під час ви-

борчого процесу сформульовано в 

багатьох документах Ради Європи, 

ОБСЄ та інших міжнародних органі-

зацій. Як передбачено Кодексом на-

лежної практики у виборчих справах 

Венеціанської комісії, неодмінною 

умовою застосування інформаційних 

технологій у виборах є забезпечення 

достовірності результатів виборів, 

довіри до результатів виборів з боку 

виборців, а також захищеність даних 

від несанкціонованих втручань. 
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ОФІЦІЙНО

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ: 
ВИКЛИКИ, РИЗИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ

27–28 березня у Києві пройшла міжнародна конференція «Використання новіт-

ніх інформаційних технологій у виборчому процесі: виклики, ризики, перспективи», 

яку Центральна виборча комісія провела спільно з Офісом Ради Європи в Україні,  

Міжнародною фундацією виборчих систем в Україні (IFES) та Координатором проек-

тів ОБСЄ в Україні. Захід був організований з метою обміну досвідом з виборчими ор-

ганами іноземних держав, міжнародними організаціями щодо організації виборчого 

процесу із застосуванням новітніх інформаційних технологій, підготовки пропозицій 

стосовно можливостей його використання під час організації підготовки і проведення 

виборів в Україні, вдосконалення законодавства із зазначених питань (див стор. 6).
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Актуальне інтерв’ю

Михайло Охендовський: 
«Виборці повинні бути впевнені в тому, 
що кожен голос порахований правильно»

Центральна виборча комісія виступила з новаторськими пропозиціями щодо 
комп’ютеризації роботи дільничних виборчих комісій і зміни форми виборчого 
бюлетеня. Про це в одному зі своїх інтерв’ю розповів Голова Центральної виборчої 
комісії *.

«Немає ідеальних виборів, як немає й ідеаль-
них виборчих систем. Але навіть в українських 
реа ліях майбутні вибори можна зробити кра-
щими, реформувавши закон. Важливим, але не 
єдиним, кроком ми пропонуємо комп’ютериза-
цію всіх без винятку виборчих дільниць».

Комп’ютеризацію виборчих дільниць у ЦВК 

оцінюють у 550 млн гривень. При цьому Михайло 

Охендовський переконаний, що для держави це 

розумна пропозиція – на техніці можна заощади-

ти і використовувати ноутбуки, які були закуплені, 

коли дільниці обладнали відеокамерами. Однак 

головна перевага в тому, що цю систему потім 

можна буде використовувати на шести виборах 

поспіль. Її запровадження сприятиме тому, що 

попередні результати виборів стануть відомі вже 

вранці наступного після голосування дня. 

– Ви виходите з того, що в найближчі кіль-
ка років виборча система в Україні не зміниться 
і наступні вибори до парламенту будуть прове-
дені за чинною змішаною системою. Чому ви в 
цьому впевнені?

– Я – прагматична людина. Протягом бага-
тьох років посли найбільших держав, представни-
ки іноземних місій зі спостереження за виборами, 
наших і зарубіжних неурядових організацій реко-
мендують Україні прийняти виборчий кодекс, за-
снований на моделі відкритих виборчих списків. 
Вони також наполягають на необхідності зміни 
закону про вибори народних депутатів із тим, щоб 
парламент формувався на основі пропорційної 
виборчої системи з відкритими списками. Вто-
рять цим рекомендаціям і багато наших політи-
ків. Очевидних опонентів відкритих списків се-
ред них знайти вкрай складно. Навіть в угоді про 
формування парламентської коаліції відповідне 
зобов’язання є ще з 2014 року. Але ні Виборчий 
кодекс, ні нова редакція закону про вибори досі 
не прийняті. Навіть серйозних спроб розглянути 
ці питання в парламенті поки не було. Ймовірно, 

* З інтерв’ю РБК-Україна. Публікується за згодою автора.
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Актуальне інтерв’ю

варто задуматися – а чи може це взагалі відбутися 
в найближчому майбутньому?

З 2012 року – після десятирічної перерви – 
Верховна Рада знову обирається за змішаною 
системою. Половина депутатів – в одномандат-
них округах на основі мажоритарної виборчої 
системи відносної більшості. Друга половина – в 
багатомандатному загальнодержавному окрузі 
на пропор ційній основі із закритими партійними 
списками і п’ятивідсотковим виборчим бар’єром. 
Хоч би хто що говорив, але об’єктивно пропорцій-
на модель із відкритими списками не потрібна ні 
одним, ні іншим. За вкрай рідкісними винятками, 
до яких можна віднести нечисленних політиків, 
готових до змін, і тих, які прагнуть вести кампа-
нії в умовах внутрішньопартійної конкуренції. До 
речі, модель із відкритими списками передбачає, 
зокрема, і її! 

Середньостатистичний мажоритарник точно 
знає, як отримати депутатський мандат у своєму 
окрузі. Такий самий списочник розуміє, яке місце 
в списку партії дасть змогу йому знову стати де-
путатом. Формально, тобто юридично, все, звісно, 
трохи не так, але де-факто перші отримують манда-
ти, завоювавши симпатії виборців, другі – лідерів 
партій. Лідерам партій змішана система також ви-
гідна. Завдяки їй вони можуть ще до голосування 
приблизно розуміти і майбутній склад своєї фрак-
ції, і можливу структуру всього парламенту. 

А відкриті списки зроблять результати вибо-
рів значно менш прогнозованими. Та й роль ліде-
рів партій у розподілі мандатів істотно знизиться. 
Адже вже не буде можливості розподілити мандати 
за рахунок закритого виборчого списку або партій-
ного висування в округах. Чи багато з тих, хто голо-
сує в парламенті, готові на це піти? 

Здоровий глузд підказує нам, що без якихось 
тектонічних змін, подібних до тих, які в 2004 році 
включили у політиків інстинкт самозбереження 
і змусили обраний за змішаною системою парла-
мент проголосувати за перехід до пропорційної мо-
делі з закритими списками одночасно із внесенням 
змін до Конституції, 226 голосів за впровадження 
відкритих виборчих списків у нинішньому скли-
канні навряд чи стануть реальністю. Так, на відкри-
ті списки є певний «суспільний попит». Але його 
виразниками є лише кілька спеціалізованих орга-
нізацій та з десяток політиків, а не мільйони на-
ших співвітчизників. І не потрібно звинувачувати 
їх у тому, що сума, зазначена в квитанції за кому-

нальні послуги, для них незрівнянно актуальніша 
за модель виборчої системи. Реального чинника, 
здатного спонукати депутатів позбутися звичного 
способу свого обрання, зараз немає. І бюро добрих 
послуг України в особі наших іноземних партнерів 
тут навряд чи допоможе.

Звідси й очевидний висновок: парламентські 
вибори 2019 року, з украй високою часткою ймовір-
ності, пройдуть за тією системою, яка застосовувала-
ся і в 2012, і в 2014 роках. Системою, мажоритарний 
компонент якої на двох останніх парламентських 
виборах і деяких проміжних створив благодатний 
ґрунт для низки огидних проявів і викликав вели-
чезну кількість справедливої критики. 

Немає ідеальних виборів, як немає й ідеальних 
виборчих систем. Але навіть в українських реаліях 
майбутні вибори можна зробити кращими, рефор-
мувавши закон. Першим, але не єдиним, кроком ми 
пропонуємо комп’ютеризацію всіх без винятку ви-
борчих дільниць.

– Що означає реформувати виборче законо-
давство? Що, крім комп’ютеризації, ви маєте 
на увазі під реформуванням? 

– Те, що від виборів до виборів викликає най-
більшу недовіру нашого суспільства; з одного боку, 
і що повинно забезпечити найбільшу довіру – з 
іншого. Їхні результати. Люди повинні бути впев-
нені в тому, що кожен голос був порахований саме 
так, як він був відданий на виборчих дільницях. 
З’явиться така впевненість – вибори перестануть 
бути джерелом суспільного неспокою, протестів, 
пікетів і мітингів. Цього потрібно прагнути.

Спокійно й організовано проводити голосу-
вання ми давно вміємо. Але що відбувається після 
його завершення? Максимум до третьої–четвертої 
години ночі з неділі на понеділок дільничні вибор-
чі комісії закінчують підрахунок і складають свої 
протоколи. Штаби великих партій підсумки такого 
підрахунку знають практично моментально – дані з 
кожної дільниці їх спостерігачі надсилають звичай-
ними sms-повідомленнями. Нескладні комп’ютерні 
програми дають змогу швидко їх систематизувати. 
Але для громадськості єдиним джерелом інфор-
мації про хід підрахунку голосів і зміст протоко-
лів дільничних комісій є ЦВК. А ми протягом іще 
декількох днів не можемо повідомити попередні 
результати обробки ста відсотків протоколів діль-
ничних виборчих комісій. І чим більше часу минає 
з моменту завершення голосування, тим нижчий 
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рівень довіри до результатів виборів. Питання – що 
відбувається з результатами, чому їх не оголошу-
ють – цілком закономірні. Чому так відбувається?

Тому що застосовувана нами з 1998 року сис-
тема «Вибори» має дворівневу архітектуру – рі-
вень окружних комісій і рівень ЦВК. Дані до ЦВК 
можуть надійти тільки з окружної комісії. Можли-
вості отримувати дані безпосередньо з виборчих 
дільниць у нас сьогодні немає.

Закінчивши підрахунок голосів і склавши 
протоколи, члени дільничних комісій везуть їх до 
ОВК. Там стоять у довгій черзі, очікуючи прийому 
протоколів на засіданні окружної комісії. Тільки 
після цього математично коректний протокол із 
кожної дільниці вводиться в систему «Вибори» і 
ми можемо бачити його зміст. Виявлені на цій ста-
дії помилки зумовлюють необхідність уточнення 
протоколу, іноді – перерахунку голосів. Такі про-
цедури можуть займати і кілька днів. Весь цей час 
даних про зміст протоколу конкретної дільничної 
комісії у ЦВК немає. Таких дільничних комісій – 
тисячі! 

Ми вже не раз стикалися з тим, що саме на 
стадії передбаченої законом процедури уточнення 
протоколу дільничної комісії можуть відбувати-
ся серйозні маніпуляції з його змістом. Іноді самі 
окружні комісії навмисне не приймають протоко-
ли з дільниць. Підсумкові цифри протоколів поде-
коли переписуються, підписи членів дільничних 
комісій під спотвореними даними підробляються. 
Адже це не секрет. Отримуючи таку інформацію, 
ЦВК завжди реагує. Але єдиною можливою фор-
мою нашої реакції, як засвідчили рішення судів на 
виборах 2014 року, є звернення до правоохорон-
них органів. Розслідування деяких порушених 
тоді кримінальних справ триває досі. Ми пропо-
нуємо просте рішення. Наявність на кожній ви-
борчій дільниці комп’ютера дасть можливість 
членам дільничної комісії, закінчивши підрахунок 
голосів, скласти електронний протокол, завірити 
його своїми електронними цифровими підписами, 
які застосовуються дедалі ширше і скоро стануть 
невід’ємною частиною життя багатьох наших гро-
мадян, і відразу передати протокол до ЦВК. Ми-
наючи окружну комісію. Кожен такий електрон-
ний документ стане унікальним. Підробити його 
буде практично неможливо, а зміст – неможливо 
спотворити. Узагальнені дані про результати під-
рахунку голосів ЦВК зможе продемонструвати 
за лічені хвилини після отримання електронного 

протоколу з останньої дільниці. Все досить прос-
то. І вимагає порівняно невеликих фінансових 
витрат. Дільничні комісії будуть позбавлені необ-
хідності доставляти свої протоколи до окружних. 
Довіра до електронних протоколів буде набагато 
вищою, ніж до паперових. Самі файли можна пе-
редавати до ЦВК навіть по незахищених каналах 
зв’язку, з допомогою звичайних мобільних моде-
мів. Наявність 10–12 електронних цифрових під-
писів уже достатня гарантія неможливості спо-
творення вміщеної у файлі інформації. Кожен 
зможе перевірити достовірність і автентичність 
будь-якого протоколу, оскільки передбачається 
їхня негайна публікація в мережі Інтернет. Сума 
витрат, необхідних для організації і впроваджен-
ня такої системи – близько 550 мільйонів гривень. 
Але навіть із урахуванням старіння обладнання та 
розвитку інформаційних технологій її можна ви-
користовувати на шести поспіль загальнонаціо-
нальних виборах! Основний компонент загаль-
ної вартості – понад 400 мільйонів на придбання 
комп’ютерів. Але на цій складовій можна заоща-
дити, використовуючи комп’ютери, які входили до 
складу програмно-апаратних комплексів системи 
відеоспостереження на виборах 2012 року. Навіть 
застарівши, вони ще можуть використовуватися 
для формування протоколів і передачі даних до 
ЦВК. Ці комп’ютери передано місцевим органам 
виконавчої влади. Вони можуть бути тимчасово 
надані дільничним комісіям. Інші компоненти 
вартості такої системи набагато дешевші. За на-
шими розрахунками, оплата телекомунікаційних 
послуг обійдеться майже в 14 мільйонів гривень, 
розробка програмного забезпечення – приблизно 
в десять...

– 500 мільйонів гривень країна зможе 
знайти, але... 

– ...при цьому зауважу – самі вибори стануть 
на 500 мільйонів дешевші! Кожні загальнонаціо-
нальні вибори подешевшають приблизно наполо-
вину. А комп’ютерну систему можна буде викорис-
товувати без істотних змін не на одних виборах, а 
мінімум на шести. Економічна ефективність оче-
видна!

– Україна тільки за 2016 рік пережила що-
найменше чотири масштабні хакерські атаки – 
їх зазнали обленерго, Мінфін, Міноборони. Аме-
риканські вибори також продемонстрували, що 
робота хакерів може бути успішною...
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– Наскільки мені відомо, на американських 
виборах втручання хакерів у роботу систем під-
рахунку голосів не було. Нібито мав місце злам 
серверів однієї з партій, що дало змогу отримати 
дані, які дискредитують її кандидата. Але проблем 
із підрахунком голосів там не було. Самі системи 
підрахунку не були скомпрометовані. Проведені в 
кількох штатах перевірки це підтвердили. 

– Я все-таки закінчу свою думку: чи не при-
зведе тотальна комп’ютеризація виборчого 
процесу до збільшення шансів на втручання в 
систему, а значить – на спотворення народного 
волевиявлення?

– Я розумію ці побоювання. Але відповідь – ні. 
Не призведе. 

Підробка електронного протоколу, не кожно-
го із 30 тисяч, а хоча б одного, навіть не стільки 
практично неможлива, скільки економічно не-
доцільна. Теоретична ймовірність, звісно, існує 
завжди. Але це займе дуже багато часу – значно 
більше, ніж необхідно для встановлення результа-
тів виборів. За нашими оцінками, вже о 5–6 годині 
ранку понеділка після дня голосування ЦВК змо-
же надати громадськості попередні відомості про 
зміст усіх ста відсотків протоколів дільничних 
комісій. Звісно, десь у протоколах можуть бути 
допущені помилки. Але їхня кількість за умови 
електронного формування та застосування не-
складних внутрішніх алгоритмів перевірки буде в 
рази меншою, ніж при заповненні протоколів на 
паперових бланках. Імовірно, на якихось дільни-
цях може знадобитися повторний підрахунок го-
лосів. Але загальну картину результатів виборів 
усі знатимуть не через два тижні після дня голо-
сування, а вже наступного ранку.

– У сусідніх країнах такий досвід уже є – 
за підрахунком голосів на виборах президента 
Молдови можна було спостерігати в онлайн-ре-
жимі на сайті їхнього Центрвиборчкому. 

– В Україні зовсім інша логістика. У Мол-
дові – трохи менше двох тисяч виборчих діль-
ниць. У нас – трохи менше 30 тисяч. У багатьох 
країнах Європи дані про результати підрахунку 
голосів уже давно передаються безпосередньо з 
дільниць. У нас досі – тільки з окружних комі-
сій. Комп’ютеризація кожної виборчої дільниці, 
застосування сучасних інформаційних техноло-
гій для менеджменту результатів виборів – уже 

не просто привабливе рішення. Це давно назріла 
необхідність.

При цьому, в разі прийняття наших пропо-
зицій, ми самі будемо ініціювати максимальний 
громадський контроль за розробкою і впрова-
дженням системи, навчанням усіх її користувачів 
і практичним застосуванням. Сумнівів у достовір-
ності даних про результати підрахунку голосів, 
що обробляються і передаються, не повинно бути 
ні в кого. 

Ми вже провели кілька раундів обговорення 
цієї ідеї як всередині Комісії, так і з залученням 
зовнішніх експертів. Критики вказують на те, що 
паперовий протокол – це офіційний документ, 
підписаний членами дільничної виборчої комісії. 
А справжність цих підписів хтось хоч раз переві-
ряв? У 2014 році до ЦВК не раз подавалися кілька 
комплектів протоколів з однієї і тієї самої комі-
сії – з різними даними, різними підписами членів 
дільничної комісії, але їхніми однаковими пріз-
вищами. Про порушені за нашими зверненнями 
кримінальні справи та ефективність їх розсліду-
вання я вже говорив. Результатів немає досі. ЦВК 
змушена брати до уваги ті протоколи дільничних 
комісій, які подаються разом із підсумковим про-
токолом окружної. Сумніви у справжності паперо-
вих протоколів виникали вже не раз. Застосуван-
ня юридично значущих електронних протоколів 
підстав для таких сумнівів не залишить.

– Ініціативи, про які ви розповіли, повинні 
бути оформлені, пройти через Верховну Раду, 
і, як ви розумієте, одним із перших виникне за-
питання – хто заробить на комп’ютеризації, чи 
немає в цій ініціативі корупційної складової? Чи 
готовий парламент до такої новації?

– Ми впевнені, що, з точки зору здорового 
глузду, необхідність впровадження наших пропо-
зицій незаперечна і саме тому ймовірність їх прий-
няття повинна бути достатньо високою. Якщо ж 
судити з точки зору доцільності таких змін для 
наших політиків – імовірність значно нижча. За 
майже 20 років існування ЦВК як незалежно-
го державного органу нам дорікали багато за що. 
Але в корупції під час здійснення закупівель за 
державні кошти – ніколи. Випадки нецільового 
використання бюджетних коштів на моїй пам’яті 
жодного разу не фіксувалися у звітах Рахункової 
палати, яка регулярно перевіряє ЦВК. 

Про економічну ефективність наших пропози-
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цій ми вже говорили. Додам, що головний компо-
нент у ціні будь-яких виборів – близько 80 відсот-
ків – це оплата праці членів дільничних комісій. 
Комп’ютеризація виборчих дільниць і застосуван-
ня електронних протоколів, за нашими попередні-
ми підрахунками, дасть змогу на 15 днів скоротити 
строк повноважень дільничних виборчих комісій, 
відповідно скоротивши період, за який потрібно 
платити зарплату їхнім членам. 

Вибори стануть дешевшими, прозорішими, 
зрозумілішими, будуть викликати більше довіри. 
Пропозиції ЦВК, як мінімум, мають право бути по-
чутими. 

Очевидно, потрібно буде апробувати систему 
на точковому локальному проекті – під час прове-
дення проміжних виборів в одному з одномандат-
них округів. Перше застосування дасть змогу вия-
вити можливі ризики, які на загальнонаціональних 
виборах допустити не можна. Але, я впевнений, 
воно покаже і незаперечні переваги такої системи. 

– Коли і яким чином ви маєте намір цю іні-
ціативу формалізувати і довести її до парла-
менту, Президента і Кабінету Міністрів? 

– ЦВК не є суб’єктом законодавчої ініціати-
ви. Але Комісія уповноважена готувати пропо-
зиції, спрямовані на вдосконалення виборчого 
законодавства і подавати їх у Верховну Раду. По-
передньо вони вже обговорювалися неодноразово. 
Я в жодному разі не дозволив би собі виступати з 
такою ініціативою, не будучи впевненим у тому, 
що вона буде підтримана більшістю членів ЦВК. 
Чи будуть наші пропозиції розглянуті парламен-
том і як швидко, прогнозувати не візьмуся. Для 
того щоб запровадження цієї системи відбулося 
з урахуванням існуючих в Україні вимог до поді-
бних проектів, за нашими розрахунками, необхід-
но близько 20 місяців. Але для пілотного проекту 
потрібно менше часу. Можливість його реалізації 
повинна бути передбачена спеціальним законом. 

– У цих пропозиціях, крім комп’ютеризації, 
будуть ще якісь рекомендації щодо вдосконален-
ня проведення виборів в Україні?

– Ми навмисно відходимо від складних комп-
лексних пропозицій, які можуть ускладнити прий-
няття нашої ініціативи народними депутатами. 
Важливо розуміти, що йдеться не про електрон не 
голосування – це взагалі дуже дискусійне питання, 
не про електронний підрахунок голосів за допомо-

гою обладнаних сканерами скриньок. Зараз пропо-
нуються дуже прості речі.

Крім того, ЦВК розглянула, затвердила та на-
правила до парламенту пропозиції щодо зміни ди-
зайну виборчого бюлетеня. До цих пропозицій нас 
також підштовхнуло саме життя. Влітку цього року 
відбулися проміжні вибори в одному з виборчих 
округів – № 114 у Луганській області – там у бю-
летень було включено 107 кандидатів. Максималь-
на довжина бюлетеня, який можна надрукувати в 
Україні з урахуванням усіх вимог до його захис-
ту, – 1 метр. За такої кількості кандидатів дані про 
них друкуються шрифтом не більше шостого–сьо-
мого кегля. 

Ми запропонували парламенту розглянути 
можливість уніфікації дизайну виборчого бюлетеня 
на виборах народних депутатів. Якщо коротко, то в 
самому бюлетені пропонується розмістити три пря-
мокутники з пунктирними лініями для написання 
цифр – точно такі, які ще не так давно використо-
вувалися на поштових конвертах для написання ін-
дексу. А прізвища кандидатів та назви партій будуть 
надруковані на інформаційних плакатах із зазначен-
ням порядкових номерів. Такі плакати розміщують-
ся у приміщенні для голосування і в кожній кабінці. 
Замість звичного хрестика або галочки виборцю по-
трібно буде вписати в бюлетень тризначний номер 
кандидата або партії, за яких він голосує. До речі, 
такий бюлетень може використовуватися для голо-
сування при більшості виборчих систем. До того ж, 
застосування бюлетенів уніфікованого дизайну зро-
бить їх набагато дешевшими. Скоротяться строки, 
необхідні для їх друкування. 

У майбутньому такі бюлетені можуть легко 
розпізнаватися і зчитуватися за допомогою вибор-
чих скриньок, обладнаних сканерами. Тоді можна 
буде не тільки швидше й точніше рахувати голо-
си, й отримувати онлайн-дані про явку виборців 
на будь-який момент часу. Не так давно мені до-
велося спостерігати за голосуванням на консти-
туційному референдумі в Киргизстані. Там уже 
вдруге в історії успішно застосовуються саме такі 
скриньки. Довіра до результатів – абсолютна. Але 
для України це більш віддалена перспектива. Без 
комп’ютеризації кожної виборчої дільниці про це 
поки говорити рано.

– Якщо буде запроваджено уніфікований 
бюлетень, це змусить виборців вдумливіше ста-
витися до свого вибору. Давайте подивимося на 
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Актуальне інтерв’ю

це з іншого боку. Чи готове суспільство до цього? 
Чи не є часто вибір рішенням, яке продиктоване 
емоціями? 

– Іншого суспільства у нас немає. Зміню-
ватися воно буде неминуче. Але поступово. Я 
вже не раз казав, що українські вибори і проде-
монстровані ними проблеми є продуктом самого 
суспільства, його відображенням. Цих проблем 
не стане менше, поки кожен із тих, хто тією чи 
іншою мірою залучений у виборчий процес, не 
спробує зробити вибори кращими, а вибір – від-
повідальнішим. Мотивувати виборця уважно 
прочитати плакат зі списком політичних партій 
або кандидатів перед заповненням бюлетеня мені 
здається корисним. 

– По суті, ви хочете, змінивши процедуру, 
спростити роботу виборця?

– ... Не зовсім. Для виборця ми процес голо-
сування не спрощуємо. Психологічний аналіз про-
цесу вибору, напевно, – окрема тема.

– Як ви оцінюєте перспективу виборів на 
Донбасі? Чи можливі вони в цьому році?

– Говорити про можливість проведення там 
виборів можна буде тільки тоді, коли будуть вико-
нані всі попередні умови, передбачені Мінськими 
угодами. Вони відомі. Тільки тоді у ЦВК з’явиться 
можливість об’єктивно оцінити стан виборчої ін-
фраструктури в ОРДЛО. Тільки тоді стане мож-
ливою предметна розмова про терміни. Тоді можна 
буде предметно говорити і про закон, на підставі 
якого ці вибори зможуть відбутися. 

– Чи не підтримуєте ви зв’язок із членами 

комісій, які зараз опинилися на окупованій те-
риторії?

– Ні, жодних контактів з ОРДЛО у нас не-
має. Доступ органів ведення Державного реєстру 
виборців цих районів до бази даних Реєстру було 
припинено ще в 2014 році. Безумовно, в контексті 
підготовки до виборів контакти з комісіями, які бу-
дуть там створені згідно із законодавством Украї-
ни, стануть необхідними. Але, на мій погляд, це 
справа не близького майбутнього.

– Як ви оцінюєте можливість дострокових 
парламентських виборів в Україні? 

– Відчуття швидких парламентських вибо-
рів у мене немає. Про юридичні передумови для 
проведення позачергових виборів говорити зараз 
немає підстав. Політичні – досить сумнівні. Якщо 
такі вибори не відбудуться в цьому році, в наступ-
ному вірогідність їх проведення буде мінімаль-
ною. 2018-й передуватиме великому виборчому 
року – 2019-му. Думаю, саме тоді, в 2019 році, піс-
ля виборів Президента України, ми й будемо оби-
рати новий склад Верховної Ради. 

– Ви допускаєте, що проведете вибори 2019 
року як Голова Центральної виборчої комісії?

– За тими виборами мені б хотілося спостері-
гати по телевізору, сидячи вдома на дивані, а не в 
кріслі Голови ЦВК. Але, враховуючи реалії, в яких 
ми зараз знаходимося, відкидати таку ймовірність 
було б необачно. Якщо б у 2014 році мені хтось ска-
зав, що в 2017-му я ще працюватиму в ЦВК на тій 
самій посаді і без перепризначення – не повірив би. 
А смішити Бога своїми планами я не хочу... 
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(Продовження. Початок на стор. 3)

У конференції взяли участь делегації цен-
тральних виборчих органів чотирьох країн: Грузії, 
Республіки Молдови, Латвійської та Литовської 
Республік. Також до роботи в рамках заходу були 
запрошені представники органів державної влади 
України та органів місцевого самоврядування, на-
родні депутати України, представники міжнарод-
них організацій, які опікуються підготовкою та 
проведенням виборів, міжнародні та національні 
експерти (провайдери RSM компаній, національ-
них телекомунікаційних та IT-компаній), пред-
ставники громадських організацій.

Відкриваючи захід, Голова Центральної вибор-
чої комісії Михайло Охендовський, зокрема, зазна-
чив, що ця конференція має стати черговим кроком 

в обговоренні ініціатив щодо використання новіт-
ніх інформаційних технологій у виборчому проце-
сі, започаткованих іще торік.

Аби в майбутньому докорінно змінити ситуа-
цію, ЦВК ініціювала цілковиту комп’ютеризацію 
роботи всіх без винятку дільничних виборчих комі-
сій. Це дасть змогу отримувати відомості про зміст 
протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців 
одразу після його завершення і безпосередньо з ви-
борчих дільниць.

– Разом із тим, наша головна мета полягає навіть 
не в тому, щоб кожна виборча дільниця була осна-
щена комп’ютером та принтером. Найголовнішим 
завданням на сьогодні, на мій погляд, має стати 
забезпечення доступності телекомунікаційних по-
слуг для кожної ДВК. І як тільки в користуванні 

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ       
Міжнародна конференція, Київ, 27–28 березня
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цих комісій з’являться електронні засоби переда-
вання відповідної інформації, можна буде вирішу-
вати питання подальшого впровадження новітніх 
технологій.  

Зокрема, розглянути можливість забезпечення 
ДВК сканерами, іншими сучасними електронними 
пристроями, які б автоматизували та значно при-
швидшили підрахунок голосів виборців. Також 
можна було б у майбутньому розглянути можли-
вість складання електронних протоколів про підра-
хунок голосів, які б засвідчувалися електронними 
цифровими підписами членів ДВК і надсилалися 
відразу до Центральної виборчої комісії.  

Своєю чергою, координатор проектів ОБСЄ 
в Україні Посол Вайдотас Верба підкреслив, що 
впровадження новітніх інформаційних технологій 

у виборчий процес має стати результатом ретель-
ного аналізу існуючого досвіду. При цьому дуже 
важливо визначити й оцінити переваги, недоліки 
та можливі ризики такого впровадження.

Схожу думку висловив і директор проекту 
Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в 
Україні Пітер Ербен, зазначивши, що практично 
всі інформаційні технології, які сьогодні викорис-
товуються, пов’язані зі значними викликами. Тому 
їх впровадження потребує особливого опрацюван-
ня та обережності.

У контексті цього заступник голови Офісу Ради 
Європи в Україні Олена Литвиненко наголосила, 
що Кодекс належної практики у виборчих справах 
Венеціанської комісії передбачає, що неодмінною 
умовою застосування інформаційних технологій у 

            У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ: виклики, ризики, перспективи
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виборах є забезпечення достовірності результатів 
виборів, довіри до них виборців, а також захище-
ність відповідних даних від протиправних втру-
чань. Саме тому, за її словами, для Ради Європи 
дуже важливо підтримувати всі дискусії щодо за-
стосування новітніх інформаційних технологій  у 
цій сфері. 

Протягом пленарних засідань учасники конфе-
ренції обговорили існуючий міжнародний дос від 
у сфері використання новітніх технологій у ви-
борчому процесі, можливості їх запровадження в 
Україні та шляхи підвищення довіри суспільства 
до результатів виборів. 

Під час заходу як один із варіантів модернізації 
адміністрування результатів підрахунку голосів 
Центральною виборчою комісією також було пре-
зентовано проект модернізації ЄІАС «Вибори» в 
частині можливості застосування електронного 
цифрового підпису для формування протоколів 
виборчих комісій, а також ініціативи щодо запро-
вадження нових форм виборчих бюлетенів з вибо-
рів народних депутатів України для голосування в 
багатомандатному виборчому окрузі та одноман-
датних виборчих округах.

У результаті широкої дискусії та змістовно-
го обговорення порушених на конференції про-
блем учасники заходу дійшли спільної думки, що 
впровадження новітніх технологій у виборчому 
процесі має здійснюватися поступово, з урахуван-
ням існую чого позитивного та негативного досві-
ду, а також можливих ризиків, пов’язаних із цим.  
Своєю чергою, запровадження новітніх технологій 
має сприяти вдосконаленню виборчого процесу.

Зокрема, йшлося про вдосконалення процедури 
підрахунку голосів та встановлення підсумків ви-
борів шляхом автоматизованої обробки даних, а в 
перспективі – автоматизованого формування від-
повідних протоколів в автоматизованій інформа-
ційно-аналітичній системі з включенням до такої 
системи рівня ДВК. При цьому мають бути забез-
печені можливості верифікації результатів голо-
сування, захисту даних, отримання доказів для 
оскарження результатів виборів у суді, що сприя-
тиме підвищенню довіри до результатів виборів як 

з боку виборців, так й інших суб’єктів виборчого 
процесу. 

Окрім того, потребує уніфікації виборча доку-
ментація, передусім протоколи про підрахунок го-
лосів виборців на виборчій дільниці, про повторний 
підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці 
з вилученням із них відомостей, які не впливають 
на встановлення результатів голосування. Це має 
стати необхідною передумовою для запровадження 
технічних засобів для підрахунку голосів виборців.

Також учасники конференції погодилися з не-
обхідністю змін у підходах до формування, підго-
товки та функціонування виборчих комісій, впро-
вадження яких забезпечувало б професійний та 
сталий склад цих комісій. Наприклад, запровадити 
обов’язкову сертифікацію кандидатур до керівного 
складу окружних та дільничних виборчих комісій, 
які пройшли навчання. Подібні зміни стали би до-
датковим чинником підвищення фахового рівня 
членів виборчих комісій як необхідної передумо-
ви використання ними новітніх технологій під час 
здійснення покладених на комісії повноважень.

Разом із тим, під час заходу зазначалося, що на-
разі в українському суспільстві існує низький рі-
вень довіри до виборів. Відтак будь-яким змінам 
виборчого законодавства, реалізація яких призведе 
до впровадження у виборчий процес новітніх тех-
нологій, зокрема під час здійснення голосування, 
підрахунку голосів виборців, встановлення під-
сумків та результатів виборів, повинен передувати 
процес професійних обговорень, дискусій за учас-
тю науковців, експертів, практиків, представників 
політичних партій, громадянського суспільства. 
Не менш важливими мають стати й просвітницькі 
заходи щодо популяризації можливих переваг но-
вовведень серед виборців. Проведена конференція 
стала проміжним етапом у такому обговоренні.

З цього приводу М. Охендовський зазначив, 
що Центральна виборча комісія має намір ініці-
ювати революційні зміни в питаннях адміністру-
вання результатів виборів лише з урахуванням 
думки громадянського суспільства, політичних 
партій, парламентських фракцій, усіх зацікавле-
них суб’єктів. 

Події. Заходи. Коментарі
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Запровадження новітніх інформаційних 
технологій в Україні може і повинно 
стати засобом підвищення рівня довіри 
суспільства до результатів виборів

Виступ Голови Центральної виборчої 
комісії Михайла Охендовського на 
міжнародній конференції «Використання 
новітніх інформаційних технологій у 
виборчому процесі: виклики, ризики, 
перспективи»

Радий вітати всіх учасників конференції та 
гостей заходу.

Ця конференція проводиться Центральною 
виборчою комісією спільно з нашими багаторіч-
ними партнерами. Зокрема, це Офіс Координа-
тора проектів ОБСЄ в Україні, який представле-
ний паном Послом Вайдотасом Вербою. Це Офіс 
Ради Європи в Україні, хоча, на жаль, відсутній 
з об’єктивних причин керівник Офісу пан Мор-
тен Енберг, але мені приємно, що сьогодні разом 
із нами його заступник пані Олена Литвиненко. 
І, безумовно, Центральна виборча комісія вже ба-
гато років не могла би працювати так ефективно, 
як нам це, сподіваюсь, вдається, без традиційної 
допомоги і традиційного співробітництва з Між-
народною фундацією виборчих систем в Україні. 
Організацією, яка активна в усьому світі і відома 
під назвою International Foundation for Electoral 
Systems (IFES). І я радий вітати серед нас у прези-
дії пана Пітера Ербена, директора представництва 
IFES в Україні.

Сьогоднішня конференція є черговим кроком 
у довготривалому обговоренні питання викорис-

тання новітніх технологій у виборчому процесі, яке 
було започатковане Центральною виборчою комі-
сію ще минулого року. 

Мені дуже приємно, що на наше запрошення 
відгукнулися і сьогодні разом із нами делегації ви-
борчих органів інших країн. Зокрема, це Грузія. 
І я щиро радий бачити пані Тамар Жванію, голову 
Центральної виборчої комісії Грузії. Це Латвійська 
Республіка. І мої вітання пану Арнісу Цимдарсу, 
голові Центральної виборчої комісії Латвійської 
Республіки. Я щиро радий вчергове бачити на гос-
тинній українській землі пана Зенонаса Вайгаус-
каса, голову Центральної виборчої комісії Литви. 
Мені дуже приємно, що до нас також приєдналася 
делегація Центральної виборчої комісії Республі-
ки Молдова. Переконаний, що разом нам вдасться 
обговорити ті передові досягнення, які вже мають 
наші колеги за кордоном, і які ми хотіли би втілити 
в нашій державі.

Дуже важливо, що сьогодні в конференції бе-
руть участь члени Центральної виборчої комісії 
України, працівники Секретаріату Комісії і Служби 
розпорядника Державного реєстру виборців. Гадаю, 
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всі мої колеги матимуть чудову нагоду почути з пер-
ших уст про сучасні досягнення в галузі інформа-
ційних технологій, які використовуються для орга-
нізації виборчого процесу в різних країнах світу.

Не менш важливим є те, що сьогодні з нами 
представники двох профільних комітетів Верхов-
ної Ради України, депутатських фракцій політич-
них партій і депутатських груп поточного скликан-
ня Верховної Ради України. 

Абсолютно очевидно, що ми можемо обгово-
рювати будь-які шляхи оновлення виборчого за-
конодавства, будь-які шляхи модернізації системи 
«Вибори», яка використовується ЦВК для інфор-
мування виборців про хід голосування, а також при 
встановленні підсумків та результатів виборів. Але 
без належних законодавчих змін, без належного 
законодавчого регулювання, а головне – без полі-
тичної волі наших політиків Центральній виборчій 
комісії самотужки ніколи не вдасться змінити під-
ходи до адміністрування виборів загалом чи адмі-
ністрування результатів виборів, про що ми сьогод-
ні серед іншого говоритимемо також.  

Цілком природно бачити з нами сьогодні 
представників українських ІТ-компаній і телеко-
мунікаційних мереж, а особливого оптимізму додає 
те, що в нашій конференції беруть участь студен-
ти – переможці брейн-рингу з питань проведення 
референдумів. Дуже важливо, щоб ці молоді люди, 
які вже виявляють інтерес до проблематики вибо-
рів, бачили, як саме реформуватиметься і виборче 
законодавство, і підходи до організації виборів в 
Україні. І, можливо, саме ці представники студент-
ської спільноти, яких ми бачимо сьогодні серед нас, 
уже за кілька років стануть членами органів адмі-
ністрування виборів. А ймовірно, за якийсь час, – і 
членами Центральної виборчої комісії, чого ми їм 
щиро бажаємо.  

Отже, повертаючись до теми нашої конферен-
ції і переходячи до більш предметної розмови, хо-
тів би зазначити те, що всі присутні добре знають. 
А саме – практично в будь-якій цивілізованій країні 
в ніч після завершення голосування громадськість 
дізнається про попередні результати виборів, точні-
ше – попередні результати підрахунку голосів. Най-
свіжіший приклад –  Болгарія, де вчора відбулися 
вибори, а вже сьогодні вранці представники однієї 
з найпотужніших партій привітали представників 
іншої з перемогою, оскільки результати підрахунку 
голосів стали відомі вже на ранок понеділка. 

В Україні також швидко підраховують голоси 

виборців, як це робиться в інших державах світу. 
В ніч з неділі на понеділок на всіх виборчих діль-
ницях підрахунок голосів завершується зазвичай 
і у нас. І наші політичні партії одразу отримують 
інформацію і про підрахунок, і про його результати 
завдяки своїм спостерігачам на виборчих дільни-
цях, які за допомогою звичайних sms-повідомлень 
передають найсвіжішу інформацію чи уточнюють 
її. Відтак потужні політичні партії, отримавши по-
відомлення про зміст протоколів усіх дільничних 
виборчих комісій, можуть самостійно вже в поне-
ділок скласти таблиці відомостей, які ілюструють 
майбутні результати виборів.

Що відбувається при цьому в Центральній 
виборчій комісії? ЦВК, як правило, отримує пер-
ші відомості щодо змісту протоколів дільничних 
виборчих комісій також уже за 2-3 години після 
завершення голосування. Але ми отримуємо ці 
відомості не безпосередньо з ДВК, а вже з рівня 
окружних виборчих комісій. 

Усі ми добре знаємо, з якими складнощами до-
водиться стикатися членам дільничних виборчих 
комісій перед тим, як передати протоколи окружним 
виборчим комісіям, і як довго Центральній виборчій 
комісії доводиться збирати остаточні відомості про 
зміст всіх ста відсотків протоколів ДВК. Чому так 
відбувається? 

Знов-таки, тому, що наша комп’ютерна систе-
ма ЄІАС «Вибори», на сьогодні має дворівневу архі-
тектуру, нижчим рівнем якої є саме окружні виборчі 
комісії. Тільки від них ми можемо отримувати і де-
монструвати громадськості інформацію про зміст 
протоколів дільничних виборчих комісій. Як швидко 
це відбувається, я думаю, всі присутні, принаймні мої 
українські колеги, також пам’ятають. 

На останніх виборах 2014 року відомості 
про зміст протоколів останньої виборчої дільниці 
останнього виборчого округу були занесені до сис-
теми «Вибори» на одинадцятий день після дня го-
лосування.

Ми проаналізували динаміку надходження 
протоколів за останні виборчі процеси, і можу ска-
зати, що, як правило, тільки на п’ятий-сьомий день 
після дня виборів  Центральна виборча комісія 
може запропонувати і українському суспільству, і 
міжнародному співтовариству повідомлення про 
результати обробки протоколів усіх ста відсотків 
дільничних виборчих комісій.

Порівняйте: або ранок понеділка, або ніч з не-
ділі на понеділок, або п’ятий-сьомий день після дня 
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голосування, тобто – не раніше  п’ятниці. Звісно, 
що більше часу минає від дня голосування, то ниж-
чим стає рівень суспільної довіри до тих результа-
тів, які оголошуються центральним органом адмі-
ністрування виборів.

І при цьому абсолютно не обов’язково, щоб 
ці результати були сфальсифіковані і щоб з ними 
відбувалися будь-які маніпуляції. Звісно, ні. Але 
чим більше минає часу з моменту завершення го-
лосування до оголошення  результатів підрахунку 
голосів, тим меншим є рівень суспільної довіри до 
виборів загалом. 

Як орган адміністрування виборів, безумовно, 
Центральна виборча комісія не може і не повинна 
з цим миритися. Саме тому в презентаціях моїх ко-
лег сьогодні будуть продемонстровані ініціативи, з 
якими ми готові виступити, щоб комп’ютеризувати 
роботу всіх без винятку дільничних виборчих комі-
сій і отримувати відомості про зміст їхніх протоко-
лів про підрахунок голосів одразу після його завер-
шення і безпосередньо від ДВК. 

У такий спосіб ми також суттєво зменшимо 
можливість для маніпуляцій з відомостями протоко-
лів на шляху від дільничних до окружних виборчих 
комісій і будь-яких маніпуляцій уже на рівні ОВК.

Одразу після завершення підрахунку голосів 
на дільниці, коли ще ніхто не знає насправді, хто пе-
реміг загалом по державі, відомості повинні вводи-
тися до системи «Вибори», а Центральна виборча 
комісія, на наше переконання, повинна отримувати 
такі відомості безпосередньо з виборчих дільниць. 

Безумовно, виникне запитання, яким чином 
і за рахунок яких коштів Центральна виборча ко-
місія пропонує це зробити. Більш детальну інфор-
мацію щодо цього наведуть мої колеги. А я тільки 
хочу нагадати, що в 2012 році, коли в Україні ви-
користовували систему відеоспостереження за ви-
борами, спеціальні програмно-апаратні комплекси 
були встановлені на всіх без винятку виборчих 
дільницях. Ця техніка, зокрема ноутбуки, які вхо-
дили, крім іншого, до комплекту спеціальної апа-
ратури відеонагляду і передавання інформації, ще 
не застаріла настільки, щоб не бути здатною пере-
дати достатньо прості повідомлення з дільничних 
виборчих комісій безпосередньо до ЦВК. Тобто ми 
знаємо і де взяти необхідне обладнання, і як здеше-
вити процес комп’ютеризації ДВК.

Але наша головна мета навіть не в тому, щоб на 

кожній виборчій дільниці  був комп’ютер і принтер. 
Наша головна мета на цьому етапі, на мій погляд, 
повинна полягати в тому, щоб кожній дільничній 
виборчій комісії стали доступними телекомуніка-
ційні послуги. 

Як тільки в розпорядженні дільничних вибор-
чих комісій будуть засоби транспортування від-
повідної інформації, тоді можна буде вирішувати, 
чи буде достатньо обійтися тільки комп’ютером і 
принтером, чи, можливо, на наших виборчих діль-
ницях доречно встановити виборчі скриньки зі 
сканерами виборчих бюлетенів, за допомогою яких 
можна буде вести підрахунок голосів у ході голосу-
вання і надавати інформацію про такий підрахунок 
одразу після його завершення. Цілком імовірно, що 
нам у майбутньому потрібно буде автоматизувати 
процес підрахунку голосів виборців, забезпечивши 
членів дільничних виборчих комісій сканерами та 
іншими сучасними пристроями, які забезпечать 
пришвидшення підрахунку голосів. Можливо, нам 
варто продовжити практику складання паперових 
протоколів дільничних виборчих комісій, а разом 
із паперовими складати електронні протоколи і за-
свідчувати їх електронними цифровими підписа-
ми. Або ж взагалі складати лише електронні прото-
коли. Звісно, ці проблеми  не вирішуються одним 
розчерком пера і навіть за одну виборчу кампанію. 

Запитань насправді дуже багато, але відповіді 
на них і шляхи вирішення існуючих проблем ста-
нуть очевидними тільки тоді, коли ми забезпечимо 
цілковиту доступність телекомунікаційних послуг 
у приміщенні кожної ДВК. 

А загалом, на моє переконання, запроваджен-
ня новітніх інформаційних технологій в Україні 
може і повинно стати засобом підвищення рівня 
довіри суспільства до результатів виборів, якщо 
запровадження таких технологій відбуватиметься 
за широкої дискусії, підтримки всіх зацікавлених 
суб’єктів та за умови всебічної оцінки потенційних 
ризиків до прийняття остаточних рішень.

Отже, як це зробити, що ми пропонуємо і що 
вже зроблено нашими колегами? Який досвід вони 
здобули в ході використання сучасних інформацій-
них технологій у виборчому процесі? Про світові 
тенденції у сфері інформаційного забезпечення 
виборів ми й поговоримо під час цієї конференції. 
Бажаю всім результативної роботи і плідних дис-
кусій! 
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Застосування надійних і об’єктивних засобів го-
лосування і захисту результатів виборів були пред-
метом неодноразового обговорення на міжнародно-
му та європейському рівнях, що викладено, зокрема, 
у низці доповідей Європейської комісії за демокра-
тію через право (Венеціанська комісія) (European 
Commission for Democracy through Law – Venice 
Commission), присвячених проблемам відповідності 
е-голосування (голосування поштою або електро-
нне голосування) стандартам Ради Європи.

У Рекомендаціях щодо стандартів електро-
нного голосування, які були схвалені ще в берез-
ні 2004 року, Венеціанська комісія визначила 5 
основних принципів, що відображають засади 
європейської демократії та однаково придатні як 
для виборчих кампаній, так і для референдумів, 
це: 1) універсальне право голосу: всі люди мають 
право голосу; 2) рівні права голосу: кожен вибо-
рець має рівну кількість голосів; 3) свобода права 
голосу; 4) таємність права голосу; 5) пряме право 
голосу.

Електронне голосування (англ. e-voting) – є 

терміном, який використовується для різних типів 
голосування, охоплюючи як процес здійснення го-
лосування за допомогою електронних засобів, так і 
процес автоматичного підрахунку голосів за допо-
могою електронних пристроїв та спеціального про-
грамного забезпечення.

На сьогоднішній день в багатьох країнах світу 
вже запроваджена система електронного голо-
сування. Наприклад, у США, Канаді, Бразилії, 
Індії, Бельгії, Австралії, Естонії, Південній Кореї 
давно використовують електронну систему голо-
сування. 

Разом із цим є держави, які, здійснивши апро-
бацію цієї системи, повернулися до традиційних 
способів голосування, наприклад, Фінляндія або 
нещодавній референдум у Нідерландах. Зазвичай 
комп’ютерні технології у виборчому процесі ви-
користовують для складання списків виборців та 
списків кандидатів, підрахунку голосів, визначен-
ня результатів виборів. Загалом у світі електронне 
голосування застосовується у таких формах:

– голосування на виборчих дільницях за допо-
могою спеціально встановленого обладнання;

– голосування за допомогою пересувних елек-
тронних урн;

– голосування за допомогою комп’ютера, приєд-
наного до мережі Інтернет;

– дистанційне електронне голосування за допо-
могою мобільного телефона або комунікатора. 

У Рекомендаціях, які були схвалені у березні 
2004 року, Венеціанська комісія попередила про 
необхідність вжиття заходів для мінімізації ризи-
ків фальсифікацій та визначила основні принципи, 
які відображають засади європейської демократії 
та однаково придатні як для виборчих кампаній, 
так і для проведення референдумів:

Стандарти Ради Європи 
з електронного голосування

З виступу на міжнародній конференції «Використання новітніх інформаційних 

технологій у виборчому процесі: виклики, ризики, перспективи»

Грегор ВЕНДА, 

заступник начальника Департаменту з питань виборів Федерального 
Міністерства внутрішніх справ Австрії, голова Спеціальної комісії Ради Європи 

з електронного голосування (CAHVE) в 2015–2016 роках

Події. Заходи. Коментарі
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– універсальне право голосу: всі люди мають 
право голосу;

– рівні права голосу: кожен виборець має рівну 
кількість голосів;

– свобода права голосу;
– таємність права голосування;
– пряме право голосу. 
Зважаючи на це, Венеціанська комісія рекомен-

дувала:
– електронне голосування може використовува-

тися лише за умови, що система є безпечною/захи-
щеною і надійною;

– система електронного голосування повинна 
бути прозорою, тобто надавати можливість пере-
вірки інформації щодо її функціонування;

– виборці повинні мати змогу одержати під-
твердження свого вибору і виправити його у разі 
допущення помилки;

– для полегшення перерахунку голосів у разі 
конфліктної ситуації може передбачатися проце-
дура роздрукування голосів. 

Зазначалося, що при дотриманні вказаних умов, 
електронне голосування не суперечить положен-
ням «Кодексу належної практики у виборчих пра-
вах» та Європейській конвенції про права людини. 

Таким чином, прийнятність системи електронного 
голосування визначається правовими, процедур-
ними і технологічними стандартами, які викорис-
товуються в процесі голосування та відповідають 
зазначеним вимогам. 

Що кілька років Рекомендації переглядаються 
і оновлюються. Нещодавно, у лютому 2017 року, 
Венеціанська комісія вкотре переглянула стан-
дарти е-голосування, які мають тепер нову назву 
Рекомендації Rec(2017)xx. Хоча документ іще 
не є офіційним і основні принципи рекомендацій 
збережено, але деякі положення зазнали змін. За 
участю міжнародних експертів оновлено преам-
булу, а також додано низку нових джерел і поси-
лань. Наприклад, більше немає диференціації при 
розгляді «правових, експлуатаційних і технічних» 
стандартів, а засади прозорості і сертифікації з 
2010 року замінено новими документами. Дещо 
змінено структуру самого документа і сформовано 
два нові додатки: Додаток 1. Стандарти електрон-
ного голосування та Додаток 2. Словник термінів. 
Робота над оновленням Рекомендацій практич-
но завершена наприкінці 2016 року, а нині триває 
процес погодження внесених змін, офіційного їх 
затвердження та ухвалення документа в цілому. 

Події. Заходи. Коментарі

Нагадаємо, Україна у цьому напрямку вже має 
низку успішних прикладів. Передусім, це Єдина ін-
формаційно-аналітична система «Вибори», ос-
нов ним призначенням якої є інформатизація 
процесів, що здійснюються в ході підготовки і про-
ведення виборів і референдумів в Україні, діяльнос-
ті Центральної виборчої комісії і виборчих комісій 
нижчого рівня. Більш глобальним досягненням у цій 
сфері є Автоматизована інформаційно-телекому-
нікаційна система «Державний реєстр виборців», 
створена для забезпечення державного обліку ви-
борців та складання списків виборців.

Але, на жаль, в напрямку безпосереднього наближен-
ня інформаційних технологій до виборця – електронної 
подачі голосів – Україна не має власного досвіду.

Чинне законодавство України не передбачає про-
ведення електронного голосування, для народного 
волевиявлення застосовується традиційна проце-
дура з використанням паперових бюлетенів. За та-
ких умов виборчий процес передбачає використання 
значних матеріальних та людських ресурсів як у 
процесі підготовки до виборів, так і в ході самого го-
лосування та підрахунку голосів, що призводить до 

витрачання значних коштів із Державного бюдже-
ту України.

Окрім того, слід зазначити, що на практиці ви-
значена процедура підготовки і проведення виборів 
та референдумів зумовлює безліч непорозумінь се-
ред суб’єктів виборчого процесу, зокрема канди-
датів, членів виборчих комісій та виборців. Аналіз 
проведених в Україні виборів свідчить, що найбільше 
нарікань викликає процес голосування і підрахунку 
голосів, які породили чимало сумнівів у достовірнос-
ті їх результатів. 

Зміна технології голосування шляхом її автома-
тизації та застосування комп’ютерних систем, які 
не мають політичних переваг чи упереджень, для 
підрахунку голосів, зробить її незалежною від зло-
вживань, підтасовувань і випадкових помилок.

Запровадження електронного голосування має 
цілу низку як переваг, так і недоліків. До переваг 
можна віднести:

– збільшення частини виборців, які матимуть 
бажання брати участь у виборах з використанням 
нових інформаційних технологій (молодь);

– забезпечення комфортних умов для реалізації 
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громадянами права голосу внаслідок можливості 
користування системою з будь-якого місця перебу-
вання; 

– забезпечення широких можливостей для голосу-
вання інвалідам, для яких процес стає більш зручним;

– при грамотній і прозорій процедурі голосуван-
ня абсолютно неможливо здійснити масове підта-
совування результатів;

– точний підрахунок результатів голосування;
– зменшення часу для обробки результатів го-

лосування дасть можливість постійної візуалізації 
результатів у режимі реального часу;

– зменшення витрат на проведення виборів 
(в остаточному підсумку);

– використання застосовуваних на виборах тех-
нологій в інших сферах суспільних послуг (вивчення 

громадської думки, розвиток Інтернету).
Можливими аргументами проти застосування 

електронного голосування можуть бути такі:
– частина виборців не буде довіряти системі;
– потенційна можливість комп’ютерних збоїв і 

хакерських атак;
– значні початкові витрати на запровадження 

системи. 
Звісно, переваги є більш суттєвими, а всі наведені 

чинники проти можна усунути зваженими дія ми з 
боку влади та учасників процесу. Варто зазначити, 
що електронне голосування, безумовно, є частиною 
поширених у світі новітніх технологій, отже, воно 
невідворотне. Прогрес не стоїть на місці, і Україна, 
як держава з високим науково-технічним потенціа-
лом, не повинна залишатися на узбіччі цього процесу.

Сфера застосування інформаційних техноло-
гій нині постійно розширюється, в тому числі і 
під час організації виборчого процесу, де вони мо-
жуть використовуватися на різних етапах і стадіях. 
Починаючи від реєстрації виборців, що є навіть 
більш поширеним, порівняно з їх використанням 
на етапі голосування чи підрахунку голосів, та ін-

ших важливих етапах, зокрема утворення вибор-
чих округів, голосування, підрахунок голосів та 
встановлення результатів виборів. 

Водночас використання інформаційних техно-
логій має досить суперечливу історію, як уже не 
раз наголошувалося. Існують як успішні прикла-
ди їх використання в деяких країнах Європи, на-
приклад у Швейцарії чи Франції, так і не зовсім. 
Відмова від використання зумовлена насамперед 
браком довіри, непрозорістю виборчого процесу 
чи невжиттям достатніх заходів, спрямованих на 
сертифікацію системи. Серед таких країн варто 
згадати Нідерланди та Ірландію. Власне ірланд-
ський досвід був недостатньо успішний у плані 
сертифіка ції інтернет-голосування. Це зумовило 
відмову від використання ІТ насамперед через 
відсутність довіри серед виборців. У Німеччині 
так само були спроби впровадити ІТ на загально-
державному рівні, але рішенням Федерального 
конституційного суду ска совано можливість їх 
використання, оскільки електронне голосування 

Е-технології у виборах: 
міжнародні стандарти та виклики

З виступу на міжнародній конференції «Використання новітніх інформаційних 

технологій у виборчому процесі: виклики, ризики, перспективи»

Денис КОВРИЖЕНКО, 

старший радник з юридичних питань, IFES Україна

Події. Заходи. Коментарі
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 може застосовуватися тіль ки тоді, коли виборець 
може перевірити, яким чи ном було реалізовано 
його голос на кожному етапі застосування цієї 
технології. 

Свого часу і в Парагваї були судові рішення, 
які призупинили використання інформаційних 
технологій на етапі голосування та підрахунку го-
лосів. Тому в багатьох країнах спочатку відбува-
ється впровадження окремих пілотних проектів, 
пов’язаних із використанням ІТ у виборах. 

Якщо говорити про стандарти, то варто почати 
з того, що загалом немає одного засадничого доку-
мента, який би їх окреслював. Є лише документи 
регіонального рівня, переважно рекомендаційні, та 
публікації, в яких ці стандарти узагальнюються.

Про деякі з них уже згадувалося. Це рекоменда-
ції Комітету міністрів Ради Європи щодо правових, 
організаційних та інших аспектів використання 
електронного голосування, викладені в серії по-
сібників ОБСЄ, Організації африканської єдності, 
деяких інших організацій, серед яких і Міжнародна 
фундація виборчих систем. 

Загалом якогось єдиного стандарту, застосову-
ваного в усьому світі, на сьогодні немає. Тому при 
впровадженні тих чи інших технологій варто вихо-
дити із загальних принципів виборчого права, які 
відображені в Міжнародному пакті про громадян-
ські та політичні права або Кодексі належної прак-
тики у виборчих справах Венеціанської комісії. 

Тобто це принцип чесних виборів, яким довіря-
ють передусім виборці; принцип справжніх вибо-
рів, де оголошені результати дійсно відповідають 
результатам волевиявлення виборців і неможливі 
фальсифікації чи спотворення; принцип періодич-
них виборів, коли їх проведення відбувається на 
регулярній основі з тим, щоб кожний орган влади 
працював безперервно. Крім того, це стандартні 
принципи, які закріплені і в нашій Конституції, що 
вибори відбуваються на основі загального і рівного 
права шляхом таємного голосування.

У Рекомендаціях Ради Європи 2004 року про 
правові, операційні та технічні стандарти електро-
нного голосування, прямо йдеться про те, що при 
електронному голосуванні мають забезпечуватися 
принципи демократичних виборів та референду-
мів. Тобто, по суті це те, про що вже йшлося вище. 
Частково вони дублюються, однак усі ці стандарти 
вкладаються в єдиний перелік, своєрідний базовий 
набір вимог до проведення виборів. 

Перш за все, це вимога щодо прозорості, яка по-
ширюється на всі етапи застосування електронної 
системи. Виборець повинен розуміти, як функціо-
нують ці інформаційні технології, як здійснюється 
їх сертифікація і хто за це відповідає. 

Тобто прозорість має забезпечуватися на всіх 
етапах застосування, тестування і впровадження 
ІТ. Прозорість напряму впливає на суспільну до-
віру до самої системи, бо якраз відсутність довіри 
й була однією з головних причин, чому в багатьох 
країнах Європи відмовилися від використання ін-
формаційних технологій для голосування або під-
рахунку голосів. 

А щоб ця довіра вибудовувалася, необхідне 
проведення відповідної інформаційно-роз’ясню-
вальної роботи, щоб виборець розумів, як працює 
система, яким чином зараховується його голос, як 
він конвертується, чи забезпечується при цьому та-
ємність голосування і чи дотримуються інші базові 
принципи виборчого права.

Безперечно, система повинна бути придатною 
для використання. Знов-таки кожен, хто голосує, 
повинен розуміти, на які «кнопки треба тиснути» 
чи які операції необхідно виконати для того, щоб 
реалізувати своє волевиявлення, і за яких умов цей 
голос може бути відкликаний або скасований. Цей 
термін включає можливість реалізації права голо-
су людей з інвалідністю, які через захворювання 
не можуть реалізувати право голосу безпосередньо 
на виборчих дільницях, чи можливість скасування 
результатів свого голосування, і вона на сьогодніш-
ній день передбачається, в тому числі в тих країнах, 
які успішно використовують технології інтернет-
голосування, насамперед це Естонія. 

Система, як уже зазначалося, повинна прохо-
дити відповідну сертифікацію. Варто підкресли-
ти, що це має бути незалежна перевірка якості, яка 
виконується періодично, тобто це не одноразовий 
процес. 

Систему потрібно щоразу перевіряти на враз-
ливість, зокрема щодо хакерських атак, унаслідок 
яких може бути порушена її цілісність або відбу-
тися підміна відомостей, що не відповідатимуть 
відомостям, які надійшли з окремих дільниць, чим 
порушиться згадуваний принцип довіри до резуль-
татів виборів. З цим так само пов’язана вимога ау-
диту, тобто необхідності провести аудит цілісності 
системи на її здатність функціонувати незалежно.
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Пані та панове, шановні колеги! Передусім хочу 
подякувати Центральній виборчій комісії  України, 
Міжнародній фундації виборчих систем IFES і 
всім іншим партнерам, які надали мені можливість 
виступити на цій конференції.

Нещодавно в Грузії ми провели захід на подібну 
тему, де ділилися досвідом роботи різних виборчих 
адміністрацій  і їхніми успіхами. Нині я хочу вико-
ристати і цей майданчик, щоб розповісти про орга-
нізацію виборів у Грузії та використання новітніх 
інформаційних технологій.

Один із найважливіших етапів виборчого про-
цесу – це передавання інформації  про підрахунок 
голосів виборців, її узагальнення і встановлення ре-
зультатів виборів. Для цього ЦВК Грузії розробила 
спеціальну програму, яка має назву Система управ-
ління виборчим процесом (EPMS), і дає нам можли-
вість автоматизувати підрахунок голосів, передаван-
ня відомостей  та тестувати узагальнення результатів.

Уперше ми перевірили цю систему ще в 2012 
році – тоді це була пілотна перевірка із залученням 
великої кількості учасників виборчого процесу. 
Після тесту на стійкість система вдосконалювала-
ся з урахуванням виявлених недоліків і прогалин. 

Хочу зазначити, що ця програма використо-
вується не лише для передачі результатів голо-

сування, вона також допомагає в різних аспектах 
комунікації між ЦВК і регіональними виборчими 
комісіями. Це хороший інструмент управління 
персоналом і передавання даних. Електронна сис-
тема EPMS також використовується під час пла-
нування виборів і при розгляді скарг, пов’язаних із 
виборами. Вона містить відомості про кандидатів, 
про спостерігачів, про акредитовані ЗМІ. А також – 
календарний план заходів, пов’язаних із виборами, 
і використовується для узагальнення результатів 
голосування.

Система управління виборчим процесом пра-
цює і в реальному часі, оприлюднюючи інформа-
цію і статистичні відомості щодо участі виборців у 
голосуванні он-лайн.

Хочу передусім розповісти про процес переда-
вання протоколів. Після того, як дільничні комі-
сії підрахували голоси виборців і передали їх до 
окружної комісії, ці відомості вносяться до елек-
тронної системи ЕPMS за допомогою спеціальних 
сканерів. Окружна комісія складає підсумковий 
протокол і передає його до ЦВК, яка опрацьовує 
їх і розміщує на офіційному веб-сайті. Потім усі 
протоколи зводяться в таблицю. 25 операторів 
працюють безперервно, вводячи дані, отримані з 
ОВК. Загалом у нас набагато більше операторів, 
десь 75 чи навіть 100. Але вони працюють у кілька 
змін протягом доби, щоб максимально точно вне-
сти відомості у зведений протокол. Крім того, у нас 
запроваджено подвійне внесення даних, а це озна-
чає, що відомості підсумкових протоколів з кожної 
дільничної комісії вводяться двома різними опера-
торами, і жоден із них не знає, хто вноситиме дру-
гий раз одні й ті самі результати для перевірки. 

Усі результати, як я вже говорила, зводяться в 
таб лиці і одразу відображаються на веб-сайті ЦВК, 
а потім зберігаються в базі даних. Ми маємо мож-
ливість бачити результати щодо кожного суб’єкта 
виборчого процесу, кожного кандидата, кожної 
партії, кожної окружної комісії. Усі дані виборчих 
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протоколів можна отримати он-лайн і побачити по-
передні результати виборів.

Із запровадженням електронної системи ЕPMS 
Центральна виборча комісія Грузії значно при-
швидшила оголошення попередніх результатів го-
лосування. Ще у 2012 році під час парламентських 
виборів попередні результати публікувалися через 
вісім годин після закриття дільниць, а остаточні 
результати виборів – через двадцять вісім годин. У 
2013 році під час президентських виборів перші ре-
зультати були опубліковані вже через чотири годи-
ни після закриття виборчих дільниць, а остаточні 
результати – через 24 години.

У 2014 році в Грузії проводилися місцеві вибори, 
перші попередні результати яких були оголошені 
вже через 6 годин після закриття виборчих дільниць, 
а остаточні – через 10 годин. І на нещодавніх парла-
ментських виборах минулого року перші результати 
виборів були опубліковані через 5 годин після за-
криття дільниць. А остаточні результати по всіх діль-
ницях – о третій годині наступного дня. Час, необхід-
ний для завершення процедури підрахунку голосів, 
значною мірою залежить від кількості бюлетенів.

Використання мобільних технологій для визна-
чення участі виборців у голосуванні також має ве-
лике значення. Ми використовуємо нашу програму 
ЕPMS і для збору інформації про участь виборців у 
голосуванні. П’ять разів протягом дня голосування 
дільниці звітують ЦВК про активність. І кожні 2–3 
години  ми знаємо,  скільки виборців проголосува-
ло. Члени дільничних комісій передають інформа-
цію SMS-повідомленнями.

До основних переваг використання новітніх техно-
логій на виборах передусім можна віднести підвищення 
прозорості передавання даних, швидкий доступ до по-
передніх результатів виборів, можливість ЦВК збирати 
аналітичну інформацію, в тому числі щодо активності 
виборців та гендерних показників. Крім того, спостері-
гачі можуть порівнювати протоколи з остаточними ре-
зультатами, які з’являються на сайті ЦВК он-лайн. Ця 
система легка в користуванні, підвищує довіру  вибор-
ців і розроблена для спрощення роботи ЦВК.

 Варто також розповісти й про  інші послуги, які 
можна отримати завдяки запровадженню інформа-
ційних технологій у виборчому процесі. Серед іншо-
го, це спрощення доступу до реєстру виборців. Така 
система в нас теж  успішно працює і знаходить по-
зитивні відгуки у виборців, значно підвищуючи їхню 
довіру до виборів загалом, коли кожен може переві-
рити достовірність  інформації про себе та членів сво-

єї родини. ЦВК надала можливість виборцям мати 
повний доступ до інформації з реєстру виборців. 

З цією метою в нас широко використовують-
ся платіжні термінали, яких  майже 7 тисяч по всій 
Грузії. Крім того, що вони надають громадянам до-
ступ до банківської системи, їх  можна використову-
вати і у виборчому процесі. Такі платіжні термінали 
були адаптовані також для використання їх виборця-
ми з інвалідністю. Розроблена також програма, завдя-
ки якій через систему Android можна зі свого мобіль-
ного  пристрою зайти в реєстр виборців і перевірити 
особисті дані. Якщо виборець виявив якісь неточнос-
ті, він може звернутися до органів адміністрування 
виборів у певний строк, щоб виправити ці неточності. 

Кожен виборець може перевірити, в якій вибор-
чій дільниці він зареєстрований, її адресу та міс-
цезнаходження. Також ми маємо зв’язок із картами 
google, за допомогою яких теж можна знайти місцез-
находження виборчої дільниці. У нас із трьох міль-
йонів зареєстрованих виборців один мільйон ско-
ристалися послугою перевірки інформації з реєстру 
і дізналися, де знаходяться їхні виборчі дільниці.

І останнє. Минулого року ЦВК Грузії вперше ви-
користала в пілотному варіанті відеоспостереження 
на дільницях. Коли всі зацікавлені могли спостері-
гати підрахунок голосів он-лайн. Це було пробне за-
стосування відеокамер. У соціальних мережах і на 
веб-сторінці ЦВК можна було спостерігати, як про-
ходить підбиття підсумків голосування. Така ініціа-
тива дозволила всім у реальному часі спостерігати, 
як надходять відомості з дільничних виборчих комі-
сій і як здійснюється підрахунок голосів у ЦВК. 

На моє переконання, вкрай важливо активніше 
використовувати електронні технології. Про це 
йдеться і в рекомендаціях Ради Європи, де також 
відзначили необхідність цього процесу.

 Ми починали з модернізації процесу переда-
вання даних, але надалі плануємо прискорити і 
підрахунок голосів. На двох третинах виборчих 
дільниць результати голосування перераховують-
ся іноді двічі, тричі і більше разів. Це означає, що 
нам потрібно відмовитися від ручного перерахунку 
результатів. На наступні вибори ми плануємо ви-
користовувати системи AOS для того, щоб вибор-
ці за допомогою телефонів могли перевіряти свої 
дані, крім того, маємо дуже амбіційні плани щодо 
використання інформаційних технологій у проце-
сі реєстрації кандидатів. Ми розпочали роботу над 
впровадженням цього проекту в Грузії. І вже най-
ближчим часом плануємо його реалізувати.
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Добрий день, колеги! Шановні однодумці та 
опоненти!

Сьогодні ми говоримо про новітні технології 
у виборчому процесі та  суспільну довіру. Так от, 
латвійська система електронної організації виборів 
побудована на тому, щоб не втрачати довіру ви-
борців, постійно доводячи на практиці, що система 
дійсно працює, а отримані результати дійсно пра-
вильні.

Загалом у нас функціонують декілька блоків 
електронної системи. Передусім – це формування 
списків кандидатів. Тут передбачається електро-
нне складання документів і списків кандидатів для 
партій; оновлення даних та  створення необхідних 
е-документів. Далі – електронний процес прийман-
ня, перевірки і реєстрації цих списків у виборчих 
комісіях та автоматизоване сповіщення статусу 
процесу усім зацікавленим сторонам і розміщення 
інформації про кандидатів у мережі Інтернет. При 
цьому забезпечується електронне спостереження з 
боку ЦВК. Цей блок забезпечує також автоматизо-
ване формування макетів виборчих бюлетенів.

Наступний блок системи – журнал введення 
виборів. І якщо раніше у нас був такий журнал 
на кожній виборчій дільниці, то зараз фактично 

ми отримуємо вже великий журнал по всій краї-
ні і ЦВК може спостерігати в реальному часі, що 
відбувається на дільницях, які скарги надійшли, 
якщо вони є, і чи зроблено те, що заплановано на 
поточний момент. Якщо ні, то є можливість про-
контролювати і нагадати. Перевага в тому, що про 
недоліки на дільницях ми отримуємо інформацію 
раніше, ніж журналісти або місцеві комісії, і на-
віть швидше, ніж про це дізнається виконавець. 
Відтак є можливість миттєво вказати на недоліки 
і усунути їх.

Підбиття підсумків на виборчих дільницях – ще 
один блок системи. У Латвії ми використовуємо 
для підрахунку голосів сканування бюлетенів. І 
власне підрахунок починається після того, як ска-
новано кожен бюлетень.

Реально це відбувається так. Бюлетені висипа-
ють на стіл і сортують за волевиявленням, показу-
ючи присутнім кожен бюлетень. Потім оголошу-
ється загальний результат і підписується протокол. 
Загалом все те відбувається і в Латвії, тільки кожен 
бюлетень сканується і показується не в натураль-
ну величину, а на екрані – так його можна набагато 
краще роздивитися. А для підрахунку голосів мож-
на залучати і людей похилого віку, які на екрані 
краще побачать волю виборця. Одночасно відбу-
вається табуляція, тобто облік бюлетенів у реаль-
ному часі. А після закінчення перегляду всіх бюле-
тенів отримуємо результат. Переваги машини, яка 
сканує і одночасно підраховує бюлетені, очевидні. 

Наступний етап – централізований збір даних. 
У Латвії всі дільниці підключені до інтернету і на 
всіх дільницях є комп’ютери. Щоправда, держава 
не забезпечує їх технікою. Комп’ютери  приносять 
самі члени виборчих комісій, оскільки протоко-
ли у нас дуже складні і трудомісткі, люди заці-
кавлені в комп’ютеризації процесу. А ми надаємо 
доступ до інтернету і програмне забезпечення. 
Таким чином, всі отримані дані надходять без-
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 посередньо на сервер, а в протоколі від руки ста-
виться тільки підпис. Сам протокол складається 
комп’ютером, до того ж не локально на станції, а 
вже в Центрвиборчкомі.

Останній блок – це автоматизоване оформлен-
ня звітних матеріалів та оприлюднення проміж-
них і остаточних результатів у мережі інтернет. А 
після закінчення виборів у нас передбачені публі-
кації, де повинні бути вписані всі дані по кожному 
кандидату і електронний звіт про перебіг вибор-
чого процесу.

Тепер коротко про переваги системи. Передусім, 
це формування списків кандидатів. Це в нас трохи 
схоже на роботу соціальної мережі. Виборча комі-
сія надає право користування системою представ-
никам від партій, які, в свою чергу, надають доступ 
до мережі своїм кандидатам, а ті вже самі заповню-
ють всі відомості про себе. По-перше, у нас відпа-
дає проблема правопису імен та прізвищ, оскільки 
система централізована і електронна. Як тільки 
людина вписала своє прізвище і код ID, ці дані 
відразу порівнюються з реєстром населення для 
виявлення ймовірних помилок. Якщо в бюлетені 
вказане неправильне прізвище, то фактично можна 
оскаржувати результати голосування. Звичайно, 
не обов’язково зазначати всі дані про себе, оскіль-
ки вони вже занесені до централізованої бази даних 
електронного реєстру. Тому  кандидатові достат-
ньо вказати тільки прізвище і код, навіть перебува-
ючи за межами країни. Ця інформація відразу над-
ходить на сервер, де перевіряється на відповідність 
реєстрові. А за місцем знаходження кандидата роз-
друковується і підписується електронна версія для 
того, щоб вона мала юридичну силу. 

Є переваги, які я можу підтвердити особисто. 
Якщо о восьмій годині вечора закінчуються вибо-
ри на дільницях і починається підрахунок голосів, 
то перші результати до нас надходять уже години 
за дві. А приблизно о першій ночі, коли виникає 
нестримний інтерес у ЗМІ, вони беруть інформа-

цію з нашого сайту. Я й сам фактично комп’ютер 
не дивлюся, а дивлюся телевізор, де висвітлюють-
ся наші результати. Отже, дані надходять близь-
ко двох годин і біля першої години після опів-
ночі, коли вже більшість дільниць надіслали свої 
дані, апарат Центрвиборчкому йде відпочивати. 
Залишаюся я, фахівець по роботі з медіа і системні 
оператори, які продовжують узагальнювати дані. 
Вони допомагають членам комісій, якщо вини-
кають якісь помилки в системі. Процес завершу-
ється приблизно о 5 годині ранку, коли залиши-
лися лічені комісії, які не надіслали даних. Інколи 
таке трапляється, якщо члени комісій думали, що 
вони все знають, а виявилося, що ні. Тобто щось 
змінилося у процесі, а вони неуважно прочитали 
інструкцію. Але зазвичай до шостої години ран-
ку вся робота закінчується. Вранці, приблизно 
об одинадцятій, ми маємо повну картину виборів 
і їхні результати. На той час у мене вже готовий 
текст для виступу перед ЗМІ. 

Років двадцять тому, коли я тільки почав пра-
цювати на цій посаді, остаточні результати виборів 
ми могли оголосити тільки через три тижні, тобто 
через 21 день. Звісно, ми знали в ніч голосування, 
як розподілилися голоси між партіями, але оста-
точний результат оголошували через 21 день. Нині  
на ранок наступного дня ми фактично знаємо всі 
прізвища і вже можна складати новий уряд, тому 
що потенційні його члени відомі.

На завершення хочу сказати, що, звичайно, я 
сподіваюся на те, що ми всі житимемо в справедли-
вому суспільстві, чесному не тільки на виборах, а й 
у повсякденному житті – у стосунках в родині, на 
роботі, у школі. Але почнемо з того, що ми маємо, і 
працюватимемо на перспективу. Якщо починати з 
виборів, то треба не так вже й багато: щоб на діль-
ниці був комп’ютер, принтер, інтернет, електронна 
пошта, сканер. Сканери, до речі, в Латвії хоча й 
прості, але такі, що можуть сканувати і ваші метро-
ві бюлетені. Дякую за увагу! 

Події. Заходи. Коментарі
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 На думку фахівців, передача дільничною ви-
борчою комісією створених в електронному вигля-
ді протоколів про підрахунок голосів виборців на 
виборчій дільниці безпосередньо до Центральної 
виборчої комісії, яка на підставі цих протоколів 
встановлюватиме результати виборів, сприятиме 
суттєвій оптимізації цього процесу. 

Очікуваними результатами впровадження такої 
концепції стануть істотне скорочення часового па-
раметру встановлення результатів парламентських 
перегонів, нівелювання загрози фальсифікацій ре-
зультатів виборів на рівні ОВК і прозорість проце-
су встановлення результатів виборів, спостережен-
ня за яким забезпечуватиметься в мережі Інтернет.

Разом із тим, внесення відповідних змін до за-
конодавства України про вибори з метою впрова-
дження зазначеної концепції може стати однією з 
фундаментальних реформ виборчого законодав-
ства, при проведенні якої помилки та прорахунки 
є неприпустимими, оскільки можуть призвести до 
вкрай негативних наслідків як у політичному, так і 
у суспільному середовищі країни.

Тому доцільним є проведення державного екс-
перименту щодо запровадження концептуальної 
зміни процедури встановлення, наприклад, резуль-
татів виборів народних депутатів України в межах 
одномандатного виборчого округу, визначеного 
Центральною виборчою комісією. 

Під час проведення такого експерименту ре-
зультати виборів народних депутатів України в 
одномандатному виборчому окрузі встановлюва-
тимуться Центральною виборчою комісією відпо-
відно до Закону України «Про вибори народних 
депутатів України». 

Випробування пропонованої концепції встанов-
лення результатів парламентських виборів може 
здійснюватися паралельно (одночасно) з чинни-
ми законодавчими  виборчими процедурами, що з 
одного боку, дасть змогу провести її апробацію без 
негативних правових наслідків, а з іншого – порів-
няти на практиці ефективність діючої та запропо-
нованої систем встановлення результатів парла-
ментських виборів.

Після закінчення експерименту та аналізу його 
результатів Центральною виборчою комісією роз-
глядатиметься питання про доцільність звернення 
до Верховної Ради України з пропозицією щодо 
вне сення відповідних змін до Закону України 
«Про вибори народних депутатівУкраїни».

Модернізація Єдиної інформаційно- 
аналітичної системи «Вибори»: 
Ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî 
ï³äïèñó äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðîòîêîë³â âèáîð÷èõ êîì³ñ³é

Практика проведення парламентських виборів в Україні засвідчує необхідність впро-
вадження концептуальних змін в організаційну складову виборчого процесу.

Механізми запровадження таких нововведень, їхня мета і завдання окреслені в пре-
зентації проекту модернізації Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори» в 
частині можливості застосування електронного цифрового підпису для формування 
протоколів виборчих комісій.

Олександр СТЕЛЬМАХ,
керівник Служби розпорядника 

Державного реєстру виборців

Події. Заходи. Коментарі



29ВІСНИК Центральної 
 виборчої комісії № 1 (35) 2017 р.

Мета створення

 Оптимізація процедури встановлення підсумків голосування та встановлення результатів виборів. 

 Обмеження впливу окружних виборчих комісій на процес встановлення підсумків голосування та 

унеможливлення втручання в процес встановлення результатів виборів. 

 Оперативне інформування суспільства про хід встановлення підсумків та результатів голосування.

 Забезпечення прозорості підрахунку голосів виборців та підвищення достовірності результатів 

волевиявлення.

 Впровадження засобів автоматизації на рівні дільничних виборчих комісій.

Ефект від впровадження

 Створення безперечних доказів чесності та прозорості підрахунку голосів виборців та встанов-

лення результатів.

 Економія бюджетних коштів під час організації підготовки та проведення виборів.

 Підвищення рівня правової культури і знань організаторів виборів.

 Формування технологічної бази для майбутнього розвитку інформаційних систем (впроваджен-

ня електронних списків виборців, вдосконалення процедури голосування та підрахунку голосів 

виборців тощо).

Що необхідно зробити

 Внесення змін до виборчого законодавства.

 Зміна (спрощення) форми протоколу ДВК. 

 Забезпечення членів ДВК електронним цифровим підписом (орієнтовно 355 000 осіб).

 Забезпечення актуальності та достовірність даних про членів ДВК.

 Забезпечення кожної виборчої дільниці (29 833) програмно-апаратним комплексом ЄІАС 

«Вибори».

 Модифікація ЄІАС «Вибори» (розробка ПЗ, модернізація ЦОД, побудова КСЗІ, забезпечення 

каналами зв’язку).

 Організація технічної підтримки на рівні ОВК та органів ведення ДРВ.

 Навчання членів ДВК.

Оптимізація процедури встановлення результатів виборів

 ДВК складає протокол, який підписує своїм ЕЦП кожен член ДВК. Протокол є електронним до-

кументом, який має юридичну силу. Окрема думка теж підписуються  ЕЦП автора. Окрема думка 

є невід’ємною частиною протоколу.

 Електронний протокол телекомунікаційною мережею передається до ЦВК з одночасним опри-

людненням в мережі Інтернет у вигляді відкритих даних для оперативної обробки суб’єктами ви-

борчого процесу. 

 Кожен має можливість перевірити достовірність та цілісність протоколів ДВК та моніторити вста-

новлення підсумків голосування по кожному ОВО і встановлення результатів виборів у межах 

України. 

 Після отримання електронних протоколів з усіх виборчих дільниць ЦВК складає протокол про 

підсумки голосування та встановлює результати виборів з урахуванняв строків оскарження.

Події. Заходи. Коментарі
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Теперішня процедура встановлення результатів виборів

Оптимізація процедури встановлення результатів виборів
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Електронний цифровий підпис

В Україні функціонує 28 акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК), які надають по-

слуги, пов’язані з ЕЦП.

На території України працюєє 352 територіальні підрозділи АЦСК, в яких громадяни України мо-

жуть отримати ЕЦП. 282 з них надають такі послуги безкоштовно.

Станом на сьогодні орієнтовна загальна кількість чинних ЕЦП в Україні становить 5 000 000.

У разі необхідності збільшення кількості суб’єктів надання послуг ЕЦП існує можливість утво-

рення на базі органів ведення Державного реєстру виборців відокремлених пунктів реєстрації з 

метою надання послуг ЕЦП членам виборчих комісій.

Орієнтовна вартість системи

Найменування обладнання/робіт/послуг

Вартість  вико-

ристання у 6-ти 

виборчих про-

цесах (грн)*

Програмно-апаратні комплекси (ноутбук, модем, друкувальний пристрій, карт-

рідер, карта пам’яті, загальносистемне ПЗ) 
446 600 010

Розробка програмного забезпечення 9 500 000

Побудова КСЗІ, проведення державної експертизи з метою отримання позитив-

ного висновку Держспецзв’язку
2 500 000

Послуги з підключення до телекомунікаційної мережі та абонентська плата 13 574 015

Технічний супровід програмного забезпечення (6 виборчих процесів х 20%) 11 400 000

Запасні комплекти обладнання для ДВК  (5%) 22 066 800

Послуги з обслуговування техніки та ремонту (30% вартості запасних комплектів  

на 6 виборчих процесів) 
39 845 880

Послуги хмарного центру обробки даних (з розрахунку на 6 виборчих процесів) 8 400 000

Всього 553 886 705

Середня орієнтовна вартість використання системи на один виборчий процес   92 315 000 грн. 

* Розрахунок виконано з припущення про повну відсутність необхідного обладнання на рівні дільничних виборчих комісій.

Економія бюджетних коштів на підготовку і проведення виборів

Найменування 

статей витрат

Вартість у разі 

застосування норм 

чинного Закону

Вартість у разі 

внесення змін до 

чинного Закону

Економія

(грн.)*

Фонд оплати праці членів дільничних 

виборчих комісій
1 450 702 415 933 695 682 517 006 733

Нарахування на заробітну плату членів 

дільничних виборчих комісій
319 154 531 205 413 050 113 741 481

Виготовлення виборчої документації 87 568 600 78 604 900 8 963 700

Оплата транспортних послуг 47 043 900 38 276 700 8 767 200

Інші видатки 6 937 100 5 897 000 1 040 100

Разом 1 911 406 546 1 261 887 332 649 519 214

Економія коштів у разі проведення одного виборчого процесу  557 204 000 грн. 

* Розрахунок здійснено з урахуванням мінімальної заробітньої плати у розмірі 3 200 гривень.   

Події. Заходи. Коментарі
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 Удосконалення форми виборчого 
бюлетеня для голосування

Процес виготовлення виборчих бюлетенів через збільшення їх розміру вкрай 
ускладнився і потребує значних затрат коштів Державного бюджету України. 
Тому з метою оптимізації процедури голосування та економії бюджетних коштів 
Центральною виборчою комісією пропонується внести зміни до Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» щодо форми та тексту виборчого бюле-
теня для голосування. 

Обґрунтування необхідності прийняття таких змін Центральна виборча комісія 
затвердила своєю постановою і надіслала на розгляд Верховної Ради України.

Події. Заходи. Коментарі

Передбачені чинною редакцією Закону відомості, 
що зазначаються у виборчому бюлетені для голосу-
вання, є надто об’ємними за обсягом, оскільки міс-
тять прізвища, власні імена та по батькові кандидатів 
у народні депутати України, їх біографічні відомості, 
суб’єктів висування кандидата, партійність тощо.

Досвід проведення виборів народних депутатів 
України свідчить, що через постійне збільшення 
кількості суб’єктів виборчого процесу розмір ви-
борчого бюлетеня сягав одного метра, а сам бюле-
тень стає незручним для голосування та підрахун-
ку голосів на дільницях. 

Якщо проаналізувати на прикладі виборів Пре-
зидента України, то в 1991 році було 6 кандидатів, 
у 1994 – 7, у 1999 – 13, у 2004 – 24, у 2010 – 18, 
а в 2014 – 21 кандидат. Така тенденція зумовлена 
отриманням квот в окружних і дільничних вибор-
чих комісіях.

Подібна ситуація спостерігається і на вборах на-
родних депутатів України. Якщо у 1998 році мак-
симальна кількість кандидатів в одномандатному 
окрузі була 38 осіб, то на проміжних виборах 17 лип-
ня 2016 року – 108. Все це тільки додавало проблем 
у зв’язку зі збільшенням розміру виборчого бюлете-
ня, який друкувався шрифтом п’ятого розміру і до-
сяг одного метра в довжину.

ЦВК пропонує уніфікувати виборчий бюлетень, 
змінивши його форму і розділивши на дві частини. 
У пропонованому законопроекті передбачено, що 
інформація про кандидатів має бути зазначена не у 
виборчому бюлетені, а на інформаційних плакатах, 
розміщених на виборчих дільницях. Ми бачили 
таку практику у колег і вважаємо, що вона для нас 
цілком прийнятна, коли виборці голосують шля-
хом зазначення відповідного номера суб’єкта ви-
борчих перегонів. Це буде зручно як для партій, так 

і для громадян орієнтуватись, яку політичну силу 
вони підтримують і яку програму обирають.

Пропонується такий перелік політичних партій, 
де вони зазначатимуться під відповідними номе-
рами. І виборець у бюлетені, який матиме єдиний 
уніфікований формат, заповнить лише контурний 
шаблон для вписування порядкового номера партії 
чи кандидата в депутати. 

Запропоновані зміни, крім іншого, сприяти-
муть вирішенню питання виготовлення трафаре-
тів для виборчих бюлетенів рельєфно крапковим 
шрифтом (за методом Брайля) для громадян 
Украї ни з вадами зору.

Прийняття цього законопроекту значною мірою 
спростить процес виготовлення виборчих бюлете-
нів, удосконаливши порядок голосування, а також 
сприятиме економії коштів державного бюджету. 

Сергій ДУБОВИК,
заступник керівника Секретаріату 

Центральної виборчої комісії
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Олександр МОРОЗ,
начальник управління технологічного та 

програмного забезпечення функціонування 
Державного реєстру виборців 

Пропонований законопроект приводить поло-
ження Закону щодо використання персональних 
даних Реєстру у відповідність із законами України, 
якими передбачено надання державним органам 
права доступу до автоматизованих інформаційних 
систем, реєстрів та банків даних, держателями (ад-

міністраторами) яких є державні органи. 
Також передбачається можливість органам, за-

кладам, установам, якими надаються відомості для 
періодичного поновлення бази даних Реєстру, по-
давати передбачені Законом відомості про вибор-
ців в електронній формі з використанням електро-
нного цифрового підпису.

Розвиток IT-технологій наблизив доступність 
використання комп’ютерної техніки для пере-
важної більшості виборців на побутовому рівні. У 
зв’язку із цим, крім особистого звернення виборця 
до органу ведення Реєстру щодо свого включення 
до Реєстру, зміни своїх персональних даних, отри-
мання на запит інформації з Реєстру, передбачено 
можливість надсилання відповідних заяв та запи-
тів в електронній формі з використанням цифрово-
го підпису та мережі Інтернет.

Для розширення доступу громадськості до ста-
тистичних відомостей Реєстру пропонується роз-
міщувати на офіційному веб-сайті Центральної 
виборчої комісії, крім передбаченої Законом ін-
формації про кількість виборців у межах районів, 
міст обласного (республіканського в Автономній 
Республіці Крим) значення, районів у містах, в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві та Севастополі, закордонному виборчому 
окрузі, також у межах сіл, селищ, міст районного 
значення.

Технологічні новації 
в Державному реєстрі виборців
ó êîíòåêñò³ ðîçãëÿäó ïðîåêòó Çàêîíó ïðî âíåñåííÿ çì³í 
äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé ðåºñòð âèáîðö³â»

пропонується пропонується

Державна 
інформаційна 

система 

Реєстр виборців 

- передавання відомостей напряму «з бази в базу» захищеними каналам; 
- можливість передавання даних у зворотн  ; 
- перехід від щомісячного  щоденн  отримання інформації. 

Звернення та запити виборця до еєстру 

Реєстр 

пропонується 
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 Забезпечення прозорості та відкритості 
виборчого процесу та процесу голосування в 
контексті запровадження новітніх технологій

Події. Заходи. Коментарі

Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ,
президент Всеукраїнської 
громадської організації 
«Інститут виборчого права»

Починаючи розмову про ви-
сокі технології, про їх застосу-
вання у виборчому процесі, ці-
каво принагідно згадати, коли 
вперше виникла сама ідея ви-
користання комп’ютера у вибо-
рах? Я переконаний, що абсо-
лютна більшість аудиторії цього 
не знає. Бо ідея належить відо-
мому американському фантасту 
Айзеку Азімову, який написав 
серію новел про суперкомп’ютер 
під назвою «Мультівак», одна 
з яких називається «Елекшен 
дей». За сюжетом для того, щоб 
провести вибори президента, 
комп’ютер обирає одного серед-
нього американця. І цей один 
американець, голосуючи, обирає 
президента. Прекрасний спо-
сіб застосування комп’ютерної 
технології, чи не так? Адже 
комп’ютер об’єктивний, на пер-
ший погляд. Питання тільки в 
тому, які критерії «середньості» 

американця закладені в його 
програмі, за якими ознаками 
він обирає того середнього аме-
риканця. Бо якщо ви зміните ці 
ознаки, то зміняться й результа-
ти виборів. А це означає, що так 
чи інакше, коли ми застосовуємо 
комп’ютерні технології, то вини-
кає дуже багато запитань, насам-
перед до того, хто писав програ-
му, що в ній закладено і чи немає 
там різноманітних пасток? А хто 
це може перевірити, не відомо.

Виникає дуже багато запитань 
і щодо безпеки. На мою думку, у 
разі будь-якої катастрофи, досить 
імовірної в наших умовах, нам все 
одно потрібні паперові протоко-
ли. То навіщо від них відмовля-
тися, якщо вони все одно мають 
бути? І плюс новітні технології. 
Тому тут є дуже багато речей, на 
які треба звернути увагу. Однак 
мені здається, що все одно треба 
виходити з певних загальних за-
сад. Якими, безперечно, є між-
народні принципи і стандарти 
виборчого права, серед них – над-
звичайно важливий стандарт чес-
них виборів, а в Кодексі належної 
практики у виборчих справах 
Венеціанської комісії він має ви-
гляд процедурних гарантій до-
тримання всіх принципів вибор-
чого права. І серед цих гарантій 
є дві, які я вважаю ключовими. 
Перша – це ефективна система 
спостереження і таким чином 
забезпечення максимальної про-
зорості всіх без винятку етапів 
виборчого процесу, в тому числі 
підрахунку голосів і передачі ре-
зультатів. Друга – ефективна сис-

тема оскарження будь-яких пра-
вопорушень на будь-якій стадії. 

Отже, по-перше, система має 
бути такою, щоб було видно всі 
правопорушення, і щоб була 
можливість їх оскаржити.

З огляду на це перше, що ви-
кликало занепокоєння, це пи-
тання складання е-протоколу на 
виборчій дільниці після підра-
хунку бюлетенів. Справа в тому, 
що закон передбачає дещо інший 
підхід. Протокол про підрахунок 
голосів складається поступово у 
процесі такого підрахунку і осно-
вна ідея полягає в тому, що коли 
встановлено один показник, його 
зафіксовують і вже більше не мо-
жуть змінити. А потім переходять 
до встановлення іншого показ-
ника, наступного по черзі. Таким 
чином, щоб повернутися і під-
правити цифри вже ніхто не зміг. 
Відтак протокол складається у 
процесі підрахунку голосів, а не 
після його завершення. Кажуть, 
це можна зробити, вносячи дані у 
комп’ютер. Наприклад, ноутбук 
або інший маленький пристрій 
з маленьким екраном. А у мене 
виникає запитання – хто бачи-
тиме, що вноситься в комп’ютер, 
крім тієї особи, яка це робитиме? 
Як можна спостерігати за цим 
процесом, яка його прозорість? 
Скажіть, ви пробували дивитися 
на екран ноутбука збоку? Хіба 
там щось видно, якщо він рід-
кокристалічний? Нічого! Тому, 
природно, виникає ще одне запи-
тання – де гарантії, що вносити-
ся в комп’ютер будуть ті цифри, 
які були встановлені? Чим об-
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 грунтовані мої підозри? Колеги 
з ЦВК знають принаймні випад-
ки на виборах 2012 року, як дея-
ких системних адміністраторів з 
ОВК ловили за руку, коли вони 
вносили в систему недостовір-
ні дані з протоколів. Завідомо 
сфальсифіковані і не ті, які були 
в протоколах ДВК. Тобто така за-
гроза є. 

Наступна ідея полягає в тому, 
щоб вилучити ОВК з процесу 
встановлення результатів голо-
сів. Пропозиція, мабуть, була б 
слушною, якщо б не виникало 
просте запитання: чи зможе ЦВК 
без попередньої перевірки на рів-
ні округу впоратися з тридцять-
ма п’ятьма тисячами протоколів 
ДВК? Сьогодні ці протоколи пе-
ревіряються ОВК і вважається, 
що саме ОВК робить попередню 
перевірку, узагальнюючи дані 
в межах округу. І при цьому за-
лишаються відомості з окремих 
дільниць, а це, на мою думку, під-
вищує надійність. Фахівці теорії 
добре знають, що таке завадос-
тійкість системи. Так от, вона ви-
значається кількістю збереженої 
на носіях інформації: чим біль-
ший її надлишковий обсяг, тим 
більша завадостійкість всієї сис-
теми і тим складніше зіпсувати 
відомості. Саме тому сьогодні пе-
редбачається передача в прото-
колі ОВК не тільки підсумкових 
відомостей в межах області, а й з 
кожної дільниці окремо.

Однак, а ми знаємо також, 
що сьогодні ОВК вже складає 
е-протокол згідно з чиним зако-
ном і з постановами ЦВК, проте 
в Комісії не узагальнюють відо-
мості з виборчих дільниць, це 
робить програма ІАС «Вибори», 
якою керує не член виборчої 
комісії, а системний адміні-
стратор, оператор терміналу 
в ОВК. І члени ОВК підпису-

ють складений таким способом 
е-протокол, не перевіряючи цих 
даних. Тут знову виникає за-
питання, а чи не впорядкувати 
хоча би постановою ЦВК проце-
дуру діяльності окружних комі-
сій? Бо процедура дійсно ніким 
не встановлена і різні ОВК ді-
ють на свій розсуд. Як на мене, 
це значно дешевше, ніж купува-
ти складне обладнання. 

Можна запроваджувати бага-
то змін, можна і треба позбува-
тися процедури уточнення про-
токолів, їх повернення назад. Це 
дійсно джерело багатьох зловжи-
вань, але їх можна завбачити.

І третє, на що я хочу звер-
нути увагу, як ЦВК перевірить 
достовірність е-протоколів, які 
до неї надійдуть за цією новою 
е-системою передачі даних? 
Адже інших джерел, крім цих 
е-протоколів у Комісії не буде. 
Таким чином, вона автоматично 
покладатиметься тільки на елек-
тронні протоколи. 

Тоді виникає запитання: а 
якими каналами зв’язку пере-
даються ці дані? Ми знаємо, хто 
володіє всеукраїнською дрото-
вою мережею передачі даних – 
Укртелеком. Це приватна ком-
панія. І ми приватній компанії 
доручаємо передачу даних щодо 
встановлення результатів ви-
борів всеукраїнської влади?! А 
про мобільний зв’язок взагалі не 
йдеться! Останні події в Україні 
не раз засвідчили, що не мож-
на користуватися мобільним 
зв’язком при передачі закритих 
даних.

Виникає ще одне запитання: а 
що можна оскаржити, що можна 
побачити спостерігачеві, якщо 
він підозрює, що були правопо-
рушення, чи були фальсифікації, 
і результати виборів не відпо-
відають результатам волевияв-

лення громадян. Чи можна буде 
що-небудь побачити? Звісно, ні. 
І знов-таки в теорії інформації 
така система називається «чор-
ний ящик». Коли є щось на вході 
і щось на виході, а що відбуваєть-
ся всередині, не відомо. Кажуть, 
все підлягає перевірці, мовляв 
можна порахувати систему кодів, 
можна подивитися на програм-
не забезпечення. А хто дивити-
меться, хто буде цей хтось, хто 
рахуватиме? І з яких підстав, і 
в яких випадках? Чи це зробить 
спостерігач, чи довірена особа 
партії? Вони матимуть можли-
вість це зробити, адже доступ до 
програмного забезпечення теж 
має бути достатньо захищений і 
авжеж будь-хто не повинен цього 
робити. Відтак оскаржувати ні-
чого і нікому, бо нам доведеться 
вірити в ці встановлені «чорним 
ящиком» результати.

І останнє, що я хотів сказати. 
Тут була названа сума в півмі-
льярда гривень, скільки коштує 
ця система. Знаєте, мені не ві-
риться, і з дуже простої причини. 
Кілька років тому ми встановлю-
вали на всі виборчі дільниці віде-
окамери. Відеокамера це значно 
дешевше, ніж принтер, модем, 
сканер і комп’ютер. Ця система 
камер на всі дільниці коштувала 
мільярд гривень. Щоправда, туди 
входило і обслуговування, і про-
грамне забезпечення. А хіба тут 
цього не буде? І тому сума в півмі-
льярда занижена, я думаю, разів у 
5. І тоді виникає запитання, а хто 
буде бенефіціантом цих грошей? 
Як тільки ми отримаємо на це від-
повідь, то зрозуміємо, хто лобію-
ватиме цю систему і для чого вона 
потрібна – для чесних виборів чи 
для нових корупційних схем.

А повертаючись до питання 
довіри, колеги, хочу нагадати – 
довіра не включається. Її можна 
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тільки виключити. Втрата довіри 
стається миттєво. А здобуття до-
віри відбувається лише поступо-
во і тривалий час. Тому давайте ми 
спочатку забезпечимо прозорість 
і чесність наших виборів у межах 
теперішніх паперових техноло-

гій. Так, щоб ніхто не сумнівав-
ся, що переміг дійсно достойний, 
щоб у нас закінчилися «206-і»
округи, які здобули в наших умо-
вах після Революції Гідності сум-
ну славу. І от коли ми досягнемо 
довіри до організаторів виборів, 

якщо ми зрозуміємо, що у нас 
влада така, яка не зацікавлена в 
якихось конкретних результатах 
виборів і не втручається в них, 
тоді й будемо спрощувати собі 
життя за допомогою дорогих ІТ-
технологій. Дякую. 

Ольга АЙВАЗОВСЬКА, 
голова правління Всеукраїнської 
організації «Громадянська 
мережа «ОПОРА» 

На мою думку, ця дискусія є 
вкрай корисною, але ми не про-
йшли батьох дуже важливих ета-
пів, без яких не можемо дати сто-
відсоткової відповіді. 

Перше – це питання оцінки 
ризиків, які не є загальними, а 
особливими суто в українських 
реаліях і можуть бути оцінені 
тільки спеціалістами, наприклад, 
під час хакатонів або іншого зраз-
ка зустрічей, мозкових штурмів, 
спорів між генераторами та кри-
тиками окремих ідей, і, безумов-
но, з обов’язковим вивченням 
правового поля.

Відомо, що на старті запрова-
дження будь-якої ідеї робляться 
краш-тести – для того, щоб іще 
до початку втілення глобальної 
програми змін мати відповідь на 

більшість технічних запитань, 
оскільки людині доведеться до-
віряти, з одного боку, програмі і 
машині, а з іншого – припускати, 
що може знайтися набагато до-
свідченіша і розумніша особа, в 
якої зовсім інші завдання щодо 
застосування таких програм і 
систем. Припускати, що Україна 
є другою Силіконовою долиною і 
зможе подолати будь-які ризики 
чи виклики, погодьтеся, наївно.

На основі таких краш-тестів 
формуються протоколи збоїв, 
виявляються прогалини і про-
блеми, розробляються спеціаль-
ні інструкції, як треба працюва-
ти з системами в таких умовах. 
Зарубіжна практика застосу-
вання подібних систем свідчить, 
що вибори – це тільки олдскул, 
тобто стара перевірена система 
роботи з паперовими носіями, бо 
машинами можуть керувати ро-
зумніші за розробників люди. 

Друге це те, що може статися 
напередодні дня голосування з 
будь-якою системою збору і об-
робки даних, свідками чого ми 
з вами не раз були. Це всілякі 
вірусні атаки, втручання в сис-
тему зовні. Наприклад, вибори 
2004 року та історія з так званим 
паралельним сервером. Або не-
давні вибори 2014 року, коли ми 
спостерігали атаку на сайт ЦВК 
та спроби виведення з ладу ІАС 
«Вибори». Минули роки і навіть 
десятиліття, а ми й досі не по-

чули відповіді на запитання, що 
тоді дійсно сталося? Але суспіль-
ство має отримати ці відповіді, бо 
питання довіри тут ключове і це 
не питання покарання всіх під-
ряд чи їх ув’язнення, це питан-
ня адекватної відповіді на те, що 
тоді трапилося. 

А що, коли йтиметься про 
офіційні результати виборів і 
встановлення офіційних резуль-
татів волевиявлення громадян? 
Це питання я порушую не з ме-
тою когось звинуватити, а тому, 
що це  частина великого ризику, 
це вивчення власного досвіду і 
власних проблем у ході техно-
логічного забезпечення життєз-
датності системи адміністру-
вання виборчого процесу. Якщо 
ми щось упустимо, то для нас 
буде закрито шлях до будь-яких 
масштабних нововведень. 

Але я не ретроград і не хочу 
сказати, що в Україні не потрібно 
працювати над удосконаленням 
збору і оприлюднення даних, які 
стосуються підрахунку голосів 
і встановлення результатів ви-
борів. Проте ми повинні більш 
адекватно підходити до того, що 
жодний текст презентації, законо-
проекту чи ідеї нам не дасть від-
повіді на технічні запитання, так 
само як присутні тут люди, в тому 
числі і я, які мають гуманітарну 
освіту, не можуть адекватно зараз 
ні опонувати, ні захищати пози-
цію, яка стосується безпосередньо 
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Олексій КОШЕЛЬ,
голова правління 
Всеукраїнської громадської 
організації «Комітет 
виборців України» 

Щодо концепції використання 
інформаційних технологій, запро-
понованих Центральною вибор-
чою комісією, то ми детально ви-
вчали цю концепцію, більше того, 
навіть обговорили її в обласних 
організаціях КВУ і, на відміну 
від багатьох моїх колег, у нас не-
має серйозних зауважень. Тобто 
зараз досить рано критикувати, 
оскільки ми бачимо лише концеп-
цію, а не бачимо самого тексту за-
конопроекту. На етапі вивчення, 

обговорення, внесення змін до 
законопроекту, можна буде вирі-
шити досить багато суперечливих 
питань, про які сьогодні згадува-
ли. Тому не хотілося б розглядати 
цю концепцію виключно в чорно-
білому форматі. 

Знов-таки, якщо розглядати 
досвід низки європейських дер-
жав, то єдине суттєве зауваження 
до концепції і до майбутнього за-
конопроекту полягає в тому, що 
протоколи обов’язково повинні 
дублюватися в паперовому фор-
маті, оскільки це питання довіри 
до результатів виборів і ми вже 
не раз бачили приклади досить 
серйозних кібер-атак.

Питання інформаційної без-
пеки на виборах – це не лише 
питання законодавчого регулю-
вання, тому що на законодавчо-
му рівні можна лише збільшити 
рівень відповідальності за ті чи 
інші порушення. Насамперед це 
питання безпосередньої роботи 
з політичними партіями, це на-
вчання партій азам інформацій-
ної безпеки. 

Я наведу лише один з прикла-
дів. Наша організація звернулася 
до трьох парламентських фракцій 
з тим, щоб вони не використову-

вали у своїй роботі чужі соцме-
режі. В період реальної війни три 
парламентські фракції з шести 
офіційно використовують такі со-
цмережі. Чи створює це ризики 
у виборчому процесі? Звичайно 
так, і досить серйозні. Тут можна 
пригадати офіційну заяву СБУ 
2014 року, коли вона радила і ви-
борцям, і суб’єктам виборчого 
процесу відмовитися від викорис-
тання чужих соцмереж. 

Знов-таки існує серйозна за-
гроза інформаційних диверсій, 
починаючи від використання 
е-пошти, сервер якої знаходиться 
на території сусідньої держави, 
закінчуючи нехтуванням еле-
ментарних правил інформацій-
ної безпеки. Тому ризик інфор-
маційних диверсій залишається 
досить високий, крім того, ще й 
ризики оприлюднення приватно-
го листування е-пошти та іншої 
інформації суб’єктами виборчо-
го процесу. І на цьому етапі, мені 
здається, насамперед варто при-
ділити увагу навчанню партій-
них керівників, партійних штабів 
основам комп’ютерної безпеки, 
оскільки це дійсно може покра-
щити рівень інформаційної без-
пеки під час виборів. Дякую.

Події. Заходи. Коментарі

е-протоколів, збору та передачі 
інформації, захище ності каналів 
зв’язку тощо. А головне, щоб люди, 
які це критикуватимуть, були аб-
солютно незалежними і представ-
ляли як мінімум різні групи інтер-
есів. Лише тоді формат пілотного 
проекту з бекап-системою, а бекап 
має бути передбачений при за-
провадженні будь-яких новацій 
у встановленні результатів голо-
сування та підрахунку голосів, 
матиме сенс. Без можливості по-

вернення до початкового рівня, у 
разі знищення бази даних, більше 
нічого не залишається, тоді вибо-
ри не відбулися, і плюс-мінус мі-
льярд гривень викинуто на вітер! 
Цього не можна допустити, тому 
що в нашій країні питання вибо-
рів це частина глобальної безпеки 
і якщо вибори будуть зірвані, то 
наступні вже можуть відбутися 
або не в цих кордонах або за іншої 
адміністрації. 

І останнє. Дійсно, людський 

фактор є визначальним у будь-
якій системі, в тому числі у ви-
борчому процесі. Якщо чесно, 
мені не зрозуміло, чим довіра до 
членів ОВК є нижчою, ніж довіра 
до членів ДВК? Тому що їх просто 
більше чи, може, це дешевше кош-
тує? Чи просто адміністративно 
складніше. Тому не думаю, що 
варто дискредитувати прошарок 
виборчих комісій середньої ланки 
тільки для того, щоб виправдати 
новітню технологію. 
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Євген РАДЧЕНКО, 
експерт Реанімаційного 
Пакету Реформ 

Будь-які ініціативи, будь-які 
пропозиції і реформи мають бути 
не тільки обгрунтованими, а й 
проаналізованими, при чому не 
раз і не двічі, а кілька разів, щоб 
виключити всі загрози. 

Перший аналіз, як на мене, 
має включати найнеймовірніші 
загрози, які тільки можна собі 
уявити. Я вже не раз казав, що 
від сокири в моніторі ніхто не 
застрахований! І під час пере-
дачі результатів голосування з 
дільниці до Центральної вибор-
чої комісії. І це, повірте, не пе-
ребільшення. Адже є такі члени 
комісій, які дійсно можуть і по 
голові дати, і стрільбу на дільни-
ці відкрити. Якщо вони не зумі-
ють сфальсифікувати результати 
мирним шляхом, то вдаватимуть-
ся і до радикальних заходів. Тому 
система має бути проаналізована 

і на ці загрози в тому числі. Будь-
яка пропонована система пови-
нна мати запас міцності, інакше 
вона завжди може бути поруше-
на чи поламана.

Ще одна дуже важлива річ. 
Що робити, коли виникає над-
звичайна ситуація: блокування 
чи поламка? Система тоді по-
винна передбачати можливість 
перерахунку вручну. Без вико-
ристання спеціальних пристроїв. 
Якщо це можливо зробити, тоді 
вона справді заслуговує на ува-
гу. А якщо будь-яка техногенна 
катастрофа або чийсь умисел мо-
жуть зірвати роботу системи при 
підрахунку голосів або передачі 
даних, чи, скажімо, заблокувати 
їх оприлюднення, то така систе-
ма, звісно, не має права на існу-
вання.

Ще один дуже важливий кри-
терій. Ми всі повинні бути впев-
нені в тому, що тут не переслі-
дуються будь-які інші інтереси, 
про які не сказано, а про які ми 
можемо тільки здогадуватися. 
Наприклад, чи немає нічийого 
інтересу при закупівлі устатку-
вання, яким пропонується облад-
нати 30 з лишком тисяч виборчих 
дільниць? Сума закупівлі просто 
величезна! І це дійсно загроза.

І останнє. Ми повинні дуже 
чітко проаналізувати і подума-
ти, а чи мають взагалі сенс такі 
реформи. Моє глибоке переко-
нання в тому, що без реформи 
виборчої системи – запрова-

дження відкритих списків, суто 
пропорційної виборчої систе-
ми – нововведення в обробці 
даних і передачі інформації на 
комп’ютерах сенсу не матимуть. 
Чому? Та дуже просто. Наші ма-
жоритарні кандидати зіпсують 
будь-яку систему, вчинять ди-
версії і все що завгодно, аби тіль-
ки відкоригувати свій результат 
на виборах! І саме мажоритарна 
складова, на мою думку, є най-
більшою загрозою для існування 
нормальних, адекватних систем 
передавання даних.

Так само, я вважаю, і з дру-
гою ініціативою. Сенс реформу-
вання виборчого бюлетеня теж 
не є однозначним. При існуючій 
виборчій системі голосування 
шляхом вписування кандидатів, 
можливо, й зекономить кош-
ти, але, як на мене, несе бага-
то загроз. Однак при системі 
з відкритими списками такий 
бюлетень і форма голосування 
шляхом вписування дійсно пот-
рібні, навіть більше – це є суво-
рою необхідністю. 

Тому, якщо ми не проаналі-
зуємо всіх цих факторів ризику, 
буде досить складно переконати 
і громадянське суспільство, і екс-
пертне середовище, і журналістів 
у тому, що автори пропонованих 
нововведень не мають інших ін-
тересів, відмінних від тих, які за-
декларовані. А над довірою пра-
цювати треба передусім авторам 
подібних нововведень. Дякую.

Події. Заходи. Коментарі
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Шановні учасники конференції, колеги! Обго-
ворюючи зарубіжний досвід використання су-
часних ІТ у виборчому процесі, серед іншого тут 
наводили і приклад Японії. Але я хотів би зараз 
згадати висловлювання японських самураїв ще з 
середніх віків, яке в українському перекладі зву-
чить так: «Помилкова стратегія призводить до 
сумних наслідків». Так от, саме тому ми й ініцію-
вали цю конференцію, щоб і Центральна виборча 
комісія, і громадянське суспільство, і представ-
ники експертного середовища однаково розумі-
ли необхідність запровадження змін у питаннях 
адміністрування результатів виборів. І щоб на 
самому початку шляху до цих змін не обрати по-
милкову стратегію, ця конференція ініційована 
не як перший майданчик для обговорення, а як 
складова частина дискусії, яку ми розпочали ще 
наприкінці минулого року. 

Безумовно, всі застереження щодо ризиків за-
провадження новітніх технологій, які лунали під 
час конференції, будуть нами враховані. Повірте, 
Центральна виборча комісія не має жодних намі-
рів ініціювати будь-які революційні зміни в пи-
таннях адміністрування результатів виборів без 
врахування думки громадянського суспільства, 
інших стейкхолдерів або зацікавлених осіб, полі-
тичних партій та парламентських фракцій.

Безумовно, тільки шляхом широкої дискусії 
будуть напрацьовуватися ті рішення, які згодом 
прийматимуться самою Комісією, пропонувати-
мутся парламенту у випадках, коли без зміни за-
конодавства ми не зможемо рухатися далі. 

Перед початком цієї конференції один мій 
близький друг, колега, який присутній у цьому 
залі, нагадав ще одне висловлювання нашої ви-
датної сучасниці: «Якщо ви хочете мати те, чого 
ніколи не мали – вам доведеться робити те, чого 
ви ніколи не робили».

І за 20 років існування електронної інфор-
маційно-аналітичної системи «Вибори» ми всі 
звикли до того, що Центральна виборча комісія 
отримує відомості про зміст протоколів діль-
ничних виборчих комісій безпосередньо з рівня 
окружних виборчих комісій. Затримка в 5–10 
днів при цьому стала вже звичною рутиною.

Думаю, що всі ми, не тільки Центральна ви-
борча комісія, хотіли би мати те, чого ніколи не 
мали. Ми хотіли би мати можливість на ранок 
понеділка після дня голосування повідомити 
українському суспільству попередні неофіцій-
ні результати, зауважу, не виборів, а підрахун-
ку голосів виборців на виборчих дільницях. Ми 
дуже хотіли би, щоб ця інформація надходила до 
Центральної виборчої комісії в захищеному від 
будь-яких несанкціонованих втручань вигляді. І 
над цим ми будемо працювати. 

А ще нам би дуже хотілося, щоб остаточні ре-
зультати виборів, установлені Центральною ви-
борчою комісією, збігалися з тими попередніми 
даними про підрахунок голосів виборців, які 
були оприлюднені раніше. Хоча й не виключає-
мо, що коли вперше застосуємо подібну систему, 
то розбіжності можуть бути суттєвими. І цьому є 
низка пояснень, здебільшого суб’єктивних.

Безумовно, дуже правильно, що на цій конфе-
ренції порушувалося питання довіри. 

Мені довелося бувати на різних заходах з по-
дібною тематикою. Останній такий захід прово-
дили наші колеги в Грузії. І я вдячний пані Тамар 
Жванії за запрошення на конференцію, яка в лю-
тому відбувалася в грузинському місті Боржомі. 
На початку тієї конференції наш із вами колега, 
керівник юридичного відділу Офісу Бюро демо-
кратичних інститутів і прав людини ОБСЄ пан 
Олександр Шлик виступив із презентацією, лей-
тмотивом якої  було те, що запровадженню новіт-

Заключне слово Голови Центральної 
виборчої комісії  
íà ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ «Âèêîðèñòàííÿ íîâ³òí³õ 
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó âèáîð÷îìó ïðîöåñ³: 
âèêëèêè, ðèçèêè, ïåðñïåêòèâè»
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ніх інформаційних технологій повинна переду-
вати довіра суспільства до виборів у відповідній 
державі.

Але це лише один із двох напрямів дискусії, 
яка точиться в експертному середовищі зараз. 
Дійсно, є один підхід, який стверджує, що без до-
віри взагалі не варто навіть намагатися викорис-
товувати будь-які новітні технології, оскільки 
можна підірвати навіть той рівень довіри, який є.  

Але на моє переконання, Україна зараз знахо-
диться дещо в іншій ситуації.  Так, питання дові-
ри актуальне. Я особисто підтримую думку, яку 
нікому не нав’язую, але цілком її дотримуюся, 
що технології в Україні можуть і повинні ста-
ти інструментом формування довіри до резуль-
татів виборів і засобом підвищення рівня такої 
довіри. Якщо, звісно, запровадження новітніх 
інформаційних технологій відбуватиметься за 
широкої дискусії, підтримки всіх зацікавлених 
суб’єктів та за умови всебічної оцінки потенцій-
них ризиків до прийняття остаточних рішень, 
і, безумовно,  проведення відповідної просвіт-
ницької кампанії.

Так, це буде складно. Але якщо ми будемо 
чекати, поки у нас з’явиться довіра до результа-
тів виборів, які ми оголошуємо на п’ятнадцятий 
день після дня голосування, то мине ще чотири, 
п’ять, шість електоральних циклів як без будь-
яких змін, так і без підвищення рівня такої до-
віри. Якщо ми не спробуємо принаймні сказати 
суспільству, що підрахунок голосів насправді 
вночі вже завершився, і ніхто їх не рахує день, 
два чи три. 

Слід також згадати і той факт, що все, що від-
бувається на етапі транспортування протоколів 
з дільничних виборчих комісій до окружних, 
на стадії розгляду і прийняття цих протоколів 
окружними виборчими комісіями, дуже часто є 
далеким від нормативних вимог законів про ви-
бори Президента України, про вибори народних 
депутатів України або про місцеві вибори. І саме 
через це Центральна виборча комісія й отримує 
по два–три комплекти різних за змістом прото-
колів з одних і тих самих виборчих дільниць. Як, 
до речі, правильно нагадала Жанна Іванівна, ми 
мали таку ситуацію в тридцятому одномандатно-
му виборчому окрузі під час позачергових вибо-
рів народних депутатів України в 2014 році. 

Натомість, можливо, дільничні виборчі комі-
сії, побачивши вранці в понеділок відомості про 
результати підрахунку голосів виборців на сай-
ті ЦВК, не вдавалися б до переписування своїх 
протоколів, дописування одиничок перед кіль-
кістю виборців, які взяли участь у голосуванні,  
кількістю виборців, які отримали протоколи, і 
кількістю голосів, поданих за одного кандидата. 
І з 200 ця цифра не перетворювалася би на 1200. 
Ймовірно, вони би утрималися від вчинення та-
ких дій. Я особисто на це сподіваюся.

Тому швидке інформування про результати 
підрахунку голосів виборців дозволить серед ін-
шого й звузити можливість для численних мані-
пуляцій і спроб фальсифікацій.

Ще раз підкреслюю, Центральна виборча ко-
місія ніколи не була прибічником революційних 
дій. Ми завжди намагалися йти еволюційним 
шляхом у рекомендаціях внесення тих чи інших 
змін до нашого законодавства або пропозицій до 
Верховної Ради України.

Під час цієї конференції відбулася презентація 
нашого проекту щодо використання цифрового 
підпису для формування електронного протоко-
лу. І абсолютно очевидно, що колись ми до цього 
точно прийдемо. Але так само очевидно, що це не 
є питанням наступних чергових або позачерго-
вих виборів. Це не є питанням навіть наступно-
го електорального циклу. До цього треба підійти 
тільки після того, як телекомунікаційні послуги 
стануть доступними кожній дільничній вибор-
чій комісії. Тобто не залишиться жодної ДВК в 
Україні, яка не має телефонного зв’язку чи засо-
бів транспортування відповідної інформації до 
окружних виборчих комісій або до Центральної 
виборчої комісії.

Також абсолютно очевидно, що застосовува-
ти систему «Електронний протокол» ми не змо-
жемо доти, доки на кожній виборчій дільниці 
не буде засобів комп’ютерної техніки. І вже за-
раз Центральна виборча комісія пропонує, яким 
чином забезпечити дільниці такою технікою. 
Причому ми не пропонуємо їх закуповувати. 

Орієнтовна вартість комп’ютеризації роботи 
дільничних виборчих комісій становить при-
близно півмільярда гривень. Але ми виходимо з 
того, що в 2012 році під час закупівлі обладнання 
для системи відеоспостереження було витрачено 

Події. Заходи. Коментарі



42

195 млн гривень на закупівлю програмно-апарат-
них комплексів. Таких комплексів було придбано 
68 тисяч. До цих комплексів входили і ноутбуки, 
і відеокамери. Відеокамери нам не будуть потріб-
ні для комп’ютеризації роботи дільничних ви-
борчих комісій. Думаю, що їм можна знайти інше 
застосування. Але, здебільшого, ноутбуки, які 
входили до складу комплексів, зараз є всі в на-
явності. Вони передані на зберігання до обласних 
державних адміністрацій. Так, є пошкоджені, є 
списані. Звичайно, що певна частина таких комп-
лексів залишилася на тимчасово окупованих або 
неконтрольованих територіях східних регіонів 
України, і зараз ми не можемо їх використовува-
ти. Але водночас необхідно сказати, що в  2012 
році ми мали 34 тисячі виборчих дільниць, тоді 
як сьогодні можемо проводити  голосування при-
близно на 30 тисячах.

Відтак, повторюю, Центральна виборча ко-
місія не ставить питання про те, що необхідно 
обов’язково купувати комп’ютерну техніку. ЦВК 
взагалі ніколи на лобіювала того чи іншого по-
стачальника тієї чи іншої техніки. І на нашу адре-
су ніколи не лунало обґрунтованих звинувачень 
щодо будь-яких порушень при проведенні дер-
жавних закупівель. Хотів би, щоб усі учасники 
конференції звернули на це увагу. Не потрібно 
звинувачувати ЦВК в тому, що вона ніколи не 
робила, не робить і не планує робити. 

Ми приблизно порахували вартість тих 
комп’ютерів, які зараз можуть бути доступними 
для комп’ютеризації роботи дільничних вибор-
чих комісій – це 440 млн гривень. Чому було 195, 
а стало 440? Все дуже просто. Адже курс дола-
ра зріс майже втричі. Плюс відсутність деяких 
програмно-апаратних комплексів, які залишили-
ся на тимчасово окупованих територіях. Окрім 
того, як я вже казав,  деякі програмно-апаратні 
комплекси вийшли з ладу і вже списані обласни-
ми державними адміністраціями.

Сподіваємося, що комп’ютерів цих програмно-
апаратних комплексів вистачить для того, щоб 
забезпечити нормальну комп’ютеризацію, при-
наймні при першому застосуванні, значної кіль-
кості дільничних виборчих комісій, приблизно 
десь на 80 відсотків. Тобто це ті комп’ютери, які 
не потрібно буде закуповувати. Необхідно лише 
додатково зобов’язати органи місцевого самовря-
дування та органи виконавчої влади в межах пе-

редачі техніки для потреб виборчих комісій про-
сто забезпечити ними дільничні виборчі комісії 
виключно на час проведення виборів.

І це, до речі, відповідь на запитання: що зараз 
робити з цим обладнанням органам місцевого 
самоврядування та органам виконавчої влади? 
Нічого надзвичайного з ним робити не потрібно. 
Необхідно просто повернути туди, де вони його 
взяли, і воно далі використовуватиметься за при-
значенням. 

Решта витрат піде на комп’ютеризацію діль-
ничних виборчих комісій, послуги щодо захище-
ності екранів передачі інформації, сертифікації 
відповідної системи. Ще раз підкреслюю, немає 
ніякої потреби при першому застосуванні за до-
помогою цієї системи передавати саме електро-
нні протоколи про підрахунок голосів виборів. 
Навіть якщо Центральна виборча комісія зможе 
отримати електронні повідомлення з певними 
ступенями захисту про зміст паперового прото-
колу дільничної виборчої комісії, це вже буде на-
багато краще, ніж є зараз. 

Перед початком цієї конференції я дуже хви-
лювався, що вона може стати черговим заходом 
серед низки інших подібних, коли всім буде тро-
хи нудно, трохи сумно, трохи смішно, і трохи хо-
тітися спати під час пленарних засідань. Але я 
дуже радий, що цього не сталося!

Я дуже радий, що ми мали достатньо жваву 
дискусію впродовж обох пленарних днів. І щиро 
вдячний всім учасникам, зокрема, і за всі критич-
ні зауваження, і навіть за радикальне несприй-
няття тих змін, які пропонуються Центральною 
виборчою комісією. Це все, безумовно, буде 
враховуватися в майбутньому при прийнятті 
остаточних рішень щодо того, як нам усім разом 
рухатися на шляху реформування системи адмі-
ністрування результатів виборів в Україні. 

Переконаний, що ніхто в цьому залі зараз не 
заперечує, що телекомунікаційні послуги мають 
бути доступними для кожної дільничної вибор-
чої комісії. І що ніхто не заперечує проти того, 
що комп’ютери мають бути доступними кожній 
дільничній виборчій комісії. І пропозицій пана 
Ключковського, думаю, також ніхто не запере-
чує. Це може бути пов’язане з певними додат-
ковими витратами. Але копіювальну техніку, на 
мою думку, також можна буде знайти в місцевих 
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органах виконавчої влади і органах місцевого 
самоврядування. Нехай і в не такій кількості, 
як звичайну комп’ютерну техніку. Принаймні 
Центральній виборчій комісії є над чим попра-
цювати. Це може бути враховано.

Тобто інформатизація і комп’ютеризація робо-
ти дільничних виборчих комісій, на мій погляд, 
не викликає жодних застережень, зауважень або 
заперечень у будь-якого учасника нашої конфе-
ренції. Сподіваюся, це знайде відображення в на-
ших рекомендаціях.

Тепер щодо використання можливостей, які 
може дати комп’ютерна система дільничних ви-
борчих комісій, як інший рівень єдиної інформа-
ційно-аналітичної системи «Вибори» в майбут-
ньому.

Я повністю підтримую всі виступи колег, в 
яких ішлося про те, що неможливо використо-
вувати електронне обладнання принаймні на 
перших етапах, коли не залишаються паперові 
носії такого використання. На перших етапах 
запровад ження будь-яких систем – і електро-
нного підрахунку, і електронної обробки резуль-
татів, паперові протоколи мають залишатися. Це 
абсолютно очевидно.

Запевняю, що ні я, як чинний Голова ЦВК, ні, 
сподіваюся, мої наступники в майбутньому не 
використовуватимуть подібну систему одразу на 
загальнонаціональному рівні. Це дійсно дуже ве-
ликий ступінь ризику.

І впровадження пілотних проектів є невідво-
ротною необхідністю в разі, якщо ми хочемо йти 
цим шляхом.

Центральна виборча комісія, безумовно, реа-
лізує такий пілотний проект, якщо з’явиться така 
можливість, наприклад при проведенні проміж-
них виборів народних депутатів України, оскіль-
ки місцеві вибори мають дещо іншу специфіку. 
Але ЦВК, наголошую, не наполягатиме на необ-

хідності використання подібних нововведень 
без їхнього попереднього тестування на якихось 
менших системах на рівні одного, максимум кіль-
кох виборчих округів. 

Тобто те, що стосується паперових носіїв при 
використанні інформаційних технологій, і що 
стосується необхідності реалізації пілотних про-
ектів, я думаю, також не викликає абсолютно ні-
яких суперечок і є нашим спільним висновком. 
Безумовно, все це буде враховано в майбутньому. 

Я хочу ще раз подякувати нашим співор-
ганізаторам: і Офісу Ради Європи в Україні, і 
Координатору проектів ОБСЄ в Україні, і, без-
умовно, Міжнародній фундації виборчих систем, 
за підтримку ініціативи Центральної виборчої 
комісії щодо проведення такої конференції. А пе-
редусім – за високий рівень її організації.

Сподіваюся, що ця дискусія не завершиться 
сьогодні і обов’язково матиме продовження.

За кожної нагоди ми завжди запрошуємо ор-
ганізації громадянського суспільства приєдну-
ватися до обговорень проектів, які пропонує 
Центральна виборча комісія. Можливо, ми ініці-
юватимемо ще не раз такі обговорення. І будемо 
щиро раді бачити всіх тих, хто виступав сьогодні, 
і їхніх колег з інших організацій у Центральній 
виборчій комісії, при продовженні обговорення 
подібних ініціатив.

Переконаний, що ця конференція дійсно стала 
успішною для всіх її організаторів, а передусім 
– для всіх її учасників. Оскільки ми всі почули 
щось нове для себе. Я думаю, що кожен зробив 
свої висновки. І погляди учасників на ту пробле-
матику, яка обговорювалась, певною мірою, спо-
діваюсь, зміняться. Принаймні мої – зміняться. 
Упевнений у цьому!  

Отже, щиро дякую від імені всієї Центральної 
виборчої комісії всім організаторам, всім співор-
ганізаторам і всім учасникам цієї конференції! 

Події. Заходи. Коментарі



44

Учасники міжнародної конференції «Викорис-
тання новітніх інформаційних технологій у ви-
борчому процесі: виклики, ризики, перспективи» 
зазначають, що будь-яка держава, яка проголошує 
демократичні цінності та прагне втілити їх у життя, 
повинна створити належні  умови для забезпечен-
ня волевиявлення громадян, реалізації права наро-
ду безпосередньо здійснювати владні повноважен-
ня шляхом виборів і референдумів.

Серед таких умов одне з центральних місць посі-
дає доступність процедури голосування, прозорість 
системи підрахунку голосів та результатів голосу-
вання. Отже, виборче законодавство має формува-
тися з урахуванням особливостей соціально-еко-
номічного розвитку країни, рівня політичної та 
правової культури населення, розвитку програмно-
технічних засобів та рівня їх доступності для людей.

Сучасний світ вже неможливо уявити без ін-
формаційних технологій, які пронизують усі сфери 
суспільного життя.

Найновіші досягнення у сфері комп’ютерних тех-
нологій і телекомунікацій, масова комп’ютеризація 
та розвиток ефективних інформаційних технологій 
вплинули і на механізми організації підготовки та 
проведення виборів і референдумів, світові тенден-
ції здійснення яких демонструють поступову тех-
нологізацію виборчого процесу.

Міжнародний досвід впровадження новітніх 
технологій у виборчий процес на сьогодні є досить 
різноманітним та охоплює як процес обліку вибор-
ців та кандидатів, так і здійснення голосування з 
використанням електронних засобів, автоматизо-
ваного підрахунку голосів із застосуванням елек-
тронних пристроїв та спеціального програмного 
забезпечення.

Серед систем, які використовують у світі та при-
значені для максимального спрощення процедури 
голосування і встановлення його результатів, ви-
окремлюють такі:

паперово-електронні, у яких паперові бюлете-
ні заповнює виборець у традиційний спосіб, але 

підрахунок голосів здійснюється за допомогою 
комп’ютерного обладнання. До складу таких про-
грамно-апаратних комплексів (електронних ви-
борчих скриньок, комплексів обробки бюлетенів) 
входять пристрої сканування і периферійне облад-
нання, що забезпечує автоматизоване приймання, 
розпізнавання і підрахунок бюлетенів, формуван-
ня і друк протоколів про підрахунок голосів вибор-
ців на виборчій дільниці, зберігання та передачу 
результатів голосування до виборчих комісій ви-
щого рівня; 

системи голосування з прямим записом, у яких 
голосування здійснюється виборцями за електро-
нними бюлетенями, розміщеними на моніторах 
електронних пристроїв, що накопичують і узагаль-
нюють результати голосування з можливістю пере-
дачі даних до виборчих комісій вищого рівня;

системи Інтернет-голосування, побудовані на 
використанні електронних бюлетенів, у яких ін-
формація про здійснення волевиявлення виборця 
передається з комп’ютера, приєднаного до мережі 
Інтернет, мобільного телефону в центр автоматизо-
ваної обробки даних відповідного виборчого орга-
ну. Для ідентифікації виборця в електронній систе-
мі голосування, як правило, використовується його 
ID-картка.

Запровадження новітніх технологій на будь-
якому етапі виборчого процесу потребує насам-
перед визначення та оцінювання всіх можливих 
ризиків їх впровадження, а також переваг і недо-
ліків. Варто враховувати, що використання таких 
технологій не завжди сприяє зміцненню довіри до 
виборів, а успіх їх впровадження у виборчий про-
цес значною мірою залежить від усталеної довіри 
до органів адміністрування виборів.

Міжнародні принципи та стандарти застосу-
вання новітніх технологій під час виборчого про-
цесу сформульовано в багатьох документах Ради 
Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій. 
Зокрема, як передбачено Кодексом належної прак-
тики у виборчих справах Венеціанської комісії, 

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²¯
ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿
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неодмінною умовою застосування інформаційних 
технологій у виборах є забезпечення достовірності 
результатів виборів, довіри до результатів виборів 
з боку виборців, а також захищеність даних від не-
санкціонованих втручань. 

Україна має низку успішних прикладів засто-
сування новітніх інформаційних технологій у ви-
борчій сфері. Так, з метою оперативної реалізації 
виборчих процедур запроваджено якісно нові про-
грамно-технічні інструменти, а саме Єдину інфор-
маційно-аналітичну систему «Вибори». 

Основне її призначення – інформатизація про-
цесів підготовки і проведення загальнодержавних 
виборів та референдумів в Україні, а також діяль-
ності Центральної виборчої комісії, виборчих комі-
сій з виборів Президента України, народних депу-
татів України та передача оперативної інформації 
про хід та підсумки голосування.

З 2009 року в Україні впроваджено «Державний 
реєстр виборців», що забезпечує державний об-
лік громадян України, які мають право голосу. 
Реєстр став важливим інструментом забезпечен-
ня конституційних виборчих прав громадян, без 
якого вже неможливо уявити проведення виборів. 
Основними завданнями Державного реєстру ви-
борців є ведення персоніфікованого обліку вибор-
ців та складання списків виборців для проведення 
виборів і референдумів, що унеможливлює спроби 
маніпулювання кількісними характеристиками ви-
борчого корпусу.

Заслуговує на увагу те, що Державний реєстр 
виборців створено за відсутності електронного 
реєстру населення. За загальним визнанням, Дер-
жавний реєстр виборців став справжнім прори-
вом у сфері створення автоматизованих систем в 
Україні і акумулював найсучасніші інформаційні 
технології. 

Разом з тим, за усталеною в Україні практикою 
голосування проводиться за допомогою паперо-
вих виборчих бюлетенів, а підрахунок голосів та 
встановлення підсумків голосування на виборчій 
дільниці, в тому числі заповнення протоколу про 
підрахунок голосів виборців, здійснюють члени 
дільничних виборчих комісій вручну, без викорис-
тання інформаційних технологій, що ускладнює та 
уповільнює процес встановлення підсумків голо-
сування на виборчій дільниці та встановлення ре-
зультатів виборів.   

У зв’язку із викладеним в учасників конферен-
ції особливу зацікавленість викликав досвід вико-

ристання пристроїв сканування під час підрахунку 
голосів виборців у Латвійській Республіці та пе-
редачі інформації про результати голосування у 
Грузії та Республіці Молдова, а також автоматизо-
ваного формування протоколів про підрахунок го-
лосів виборців на виборчій дільниці та їх передачі 
у Литовській Республіці, який дав змогу вказаним 
країнам вирішити низку проблем щодо організації 
голосування, значно спростити та покращити про-
цес встановлення результатів виборів. Водночас 
доповідачі звертали увагу учасників, що запрова-
дженню інформаційних технологій має передува-
ти належна підготовка адміністраторів виборів до 
їх застосування, проведення попередніх пілотних 
проектів, а також формування довіри до резуль-
татів виборів та органів адміністрування виборів з 
боку виборців. 

Жваву дискусію та змістовне обговорення під 
час конференції викликав презентований проект 
модернізації Єдиної інформаційно-аналітичної 
сис теми «Вибори», який передбачає можливість 
за сто сування електронного цифрового підпису 
для формування протоколів виборчих комісій, на-
дання електронним протоколам юридичної сили. 
При цьому передбачається вилучення в окружних 
виборчих комісій повноважень щодо встановлен-
ня підсумків голосування у відповідних виборчих 
округах, повторного підрахунку голосів виборців 
на виборчих дільницях та закріплення їх відповід-
но за Центральною виборчою комісією та дільнич-
ними виборчими комісіями.

Також учасники конференції звернули увагу 
на організаційно-кадрові, правові, інформаційні 
та матеріально-технічні ризики щодо реалізації 
запропонованих у проекті механізмів. Вони наго-
лосили на необхідності подальшого поступового 
впровадження у процес організації підготовки та 
проведення виборів новітніх технологій з метою 
підвищення ефективності реалізації виборчими ко-
місіями повноважень, зокрема, під час здійснення 
підрахунку голосів виборців, встановлення підсум-
ків голосування та результатів виборів, зменшення 
навантаження на виборчі комісії, покращення опе-
ративності та результативності їх роботи.

Під час конференції було обговорено ініціативу 
Центральної виборчої комісії щодо вдосконален-
ня законодавства України про вибори народних 
депутатів України в частині спрощення форми 
та тексту виборчого бюлетеня шляхом його уні-
фікації, що виникла за результатами проведення 
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останніх проміжних виборів народних депута-
тів України в одномандатному виборчому окрузі 
№ 114 (Луганська область), під час яких до вибор-
чого бюлетеня було включено 107 кандидатів у на-
родні депутати України, у зв’язку з чим його розмір 
досягнув одного метра в довжину, а вносилися до 
нього відомості про кандидатів дрібним шрифтом, 
що ускладнювало голосування та підрахунок голо-
сів. Запровадження уніфікованої форми виборчого 
бюлетеня повинно не лише спростити, здешевити 
процес його виготовлення та удосконалити поря-
док голосування, а й може стати необхідною пе-
редумовою для запровадження технічних засобів 
підрахунку голосів виборців на виборах народних 
депутатів України. Водночас у рамках обговорення 
законопроекту учасники конференції наголошува-
ли на нагальній потребі зміни виборчої системи ви-
борів народних депутатів України.

Враховуючи результати проведення дискусії, 
учасники конференції дійшли спільної думки, що 
впровадження новітніх технологій у виборчому про-
цесі має здійснюватися поступово, з урахуванням 
позитивного та негативного досвіду інших країн, а 
також можливих ризиків. Запровадження новітніх 
технологій може сприяти вдосконаленню виборчого 
процесу за такими основними напрямами: 

– вдосконалення процедури підрахунку голосів 
та встановлення підсумків виборів шляхом автома-
тизованої обробки даних, а в перспективі –автома-
тизованого формування відповідних протоколів та 
у зв’язку з цим розбудова автоматизованої інформа-
ційно-аналітичної системи до рівня дільничних ви-
борчих комісій із забезпеченням їх комп’ютерною 
технікою та багатофункціональними пристроями 
для друку. При цьому мають бути можливості ве-
рифікації результатів голосування суб’єктами ви-
борчого процесу, захисту даних, отримання доказів 
для оскарження результатів виборів у суді, що за-
безпечуватиме підвищення довіри до результатів 
виборів з боку виборців та інших суб’єктів вибор-
чого процесу. На думку учасників конференції, це 
може бути досягнуто, якщо електронні протоколи 
супроводжуватимуться паперовими версіями;

– уніфікація виборчої документації, насамперед 
протоколів про підрахунок голосів виборців на ви-
борчій дільниці, повторний підрахунок голосів ви-
борців на виборчій дільниці з виключенням із них 
відомостей, що не впливають на встановлення ре-
зультатів голосування як необхідної передумови 
для запровадження технічних засобів для підра-

хунку голосів виборців на відповідних виборах;
– зміна підходів до формування, підготовки та 

функціонування виборчих комісій, впроваджен-
ня яких забезпечувало б професійний стабільний 
склад указаних комісій (наприклад, обов’язкова 
сертифікація кандидатур до керівного складу 
окружних та дільничних виборчих комісій, які про-
йшли навчання), що, у свою чергу, стало б одним 
із головних чинників підвищення фахового рівня 
членів виборчих комісій як необхідної передумо-
ви використання ними новітніх технологій під час 
здійснення покладених на комісії повноважень;

– подальше вивчення світового досвіду впрова-
дження новітніх технологій, які застосовуються під 
час голосування та підрахунку голосів виборців на 
виборах та референдумах усіх рівнів, з метою оці-
нювання можливості їх впровадження в Україні.

Учасники конференції наголосили, що впрова-
дженню інформаційних технологій під час підра-
хунку голосів виборців та встановлення підсумків 
голосування має передувати проведення державно-
правового експерименту з тестування відповідних 
технологій з одночасним здійсненням визначених 
законодавством виборчих процедур та подальшим 
всебічним вивченням позитивних і негативних 
уроків такого тестування.

Під час конференції також було звернуто увагу 
на те, що наразі в українському суспільстві існує 
низький рівень довіри до виборів, а отже, будь-
яким змінам виборчого законодавства, реалізація 
яких призведе до впровадження у виборчий процес 
новітніх технологій, зокрема під час здійснення го-
лосування, підрахунку голосів виборців, встанов-
лення підсумків та результатів виборів, повинен 
передувати процес експертних обговорень, дис-
кусій за участю науковців, експертів, практиків, 
представників політичних партій та інших зацікав-
лених сторін. Так, пропонується створити робочу 
групу для дослідження всіх можливих переваг і 
ризиків, пов’язаних з подальшим впровадженням 
інформаційних технологій у виборчий процес. 
Доповідачі акцентували на важливості проведення 
просвітницьких заходів щодо можливих переваг і 
недоліків таких нововведень серед виборців. 

Учасники конференції дійшли одностайної дум-
ки про важливе практичне значення обговорених 
на конференції питань і очікують, що захід стане 
потужним імпульсом для вдосконалення виборчо-
го процесу в Україні, в тому числі в сфері впрова-
дження новітніх технологій.

Події. Заходи. Коментарі
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У конференції взяли участь представники про-
відних громадських організацій, Міністерства з 
питань тимчасово окупованих територій та ВПО, 
народні депутати, які обговорили можливості за-
безпечення виборчих прав внутрішньо переміще-
них осіб в Україні. А міжнародні експерти з Грузії 
та Боснії і Герцеговини поділилися досвідом вре-
гулювання питання забезпечення правом голосу 
таких виборців у своїх країнах.

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф, 
яка відкрила роботу конференції, наголосила, що 
забезпечення виборчих прав внутрішньо пере-
міщених осіб є важливим не лише для цієї кате-
горії виборців. Воно має ключове значення для 
вирішення ширшого кола питань: легітимності 
виборчого процесу загалом та практики належ-
ного врядування. Украй важливо, аби ВПО мали 
право голосу та можливість голосувати, аби разом 
з іншими громадянами обирати напрям, в якому 
рухатиметься країна.

У виступах учасників конференції йшлося, зо-
крема, про те, що  внутрішньо переміщені особи 
не завжди можуть змінити свою реєстрацію в пас-
порті для того, щоб отримати доступ до політичних 
прав за місцем фактичного проживання, з кількох 
об’єктивних причин.

Результати досліджень, проведених у багатьох 
регіонах України, свідчать, що крім відсутності 

можливості для отримання 
реєстрації в нових грома-
дах, вимушені переселенці 
бояться змінювати пропис-
ку через вірогідність втрати 
майна на окупованих тери-
торіях та виникнення біль-
ших ризиків при перетині лі-
нії зіткнення. Крім того, цих 
людей стримує і бажання 
зберегти ментальний зв’язок 
з покинутим місцем прожи-
вання. Тому держава пови-
нна забезпечити механізм 

зміни виборчої адреси без прив’язки до прописки. 
Люди мають голосувати не за місцем офіційної ре-
єстрації в паспорті, а за місцем фактичного прожи-
вання, в своїх нових громадах.

А Закони України «Про Державний реєстр ви-
борців», «Про місцеві вибори», інші законодавчі 
акти не повною мірою забезпечують виборчі права 
внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних 
всередині країни громадян і потребують внесення 
змін, які б гарантували недискримінаційні умови 
надання виборчого права. Законодавче регулюван-
ня має враховувати необхідність подолання фор-
мальних перешкод та складнощів, які внаслідок 
внутрішнього переміщення або внутрішньої мігра-
ції виникають у громадян під час реалізації ними 
своїх конституційних прав і свобод.

Через неврегульованість законодавства внутріш-
ньо переміщені особи третій рік не можуть ско-
ристатися одним із базових конституційних прав 
громадянина. Варто зазначити, що проблема немож-
ливості голосування за місцем реального проживан-
ня стосується і так званих трудових мігрантів.

Нещодавно у Верховній Раді України зареєстро-
вано проект Закону № 6240 «Про внесення змін до 
деяких законів України (щодо виборчих прав внут-
рішньо переміщених осіб та інших мобільних все-
редині країни громадян)».  Див. стор. 85.

Забезпечення виборчих прав 
внутрішньо переміщених осіб в Україні

24 березня в Києві відбулася міжнародна конференція «Забезпечення виборчих 
прав ВПО в Україні», на якій українські та міжнародні експерти закликали врегулювати 
питання забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Центральну 
виборчу комісію на заході представляла заступник Голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.
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У 2014 році після окупації Кримського півост-
рова та утворення самопроголошених республік в 
межах окремих районів Донецької та Луганської 
областей, яке супроводжувалось активними бо-
йовими діями, в Україні з’явилася велика кіль-
кість внутрішньо переміщених осіб, чисельність 
яких за даними Міністерства соціальної політики 
України станом на 13 лютого 2017 року становить 
1 633 346 осіб 1.

Згідно з Керівними принципами ООН щодо 
внутрішнього переміщення (далі – Керівні прин-
ципи), внутрішньо переміщені особи (далі – 
ВПО) – це особи або групи осіб, які були вимушені 
залишити свої оселі або звичні місця проживання 
з метою уникнення негативних наслідків збройно-
го конфлікту, повсюдних проявів насильства, по-
рушень прав людини або спричинених людською 
діяльністю катастроф, і не перетинали міжнародно 
визнаних кордонів держав 2. Визначення поняття 
внутрішньо переміщеної особи закріплено і в укра-
їнському законодавстві, зокрема, Законі України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пере-
міщених осіб» 3. Загалом воно узгоджується з ви-
значенням, відображеним у Керівних принципах, 
які є базовим міжнародним документом у цій сфері 
політики.

Міжнародні стандарти у сфері забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб прямо 
забороняють дискримінацію чи інші форми обме-
жень прав та свобод внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, згідно з принципом 22 Керівних прин-
ципів, ВПО – незалежно від того, чи перебувають 
вони у таборах для внутрішньо переміщених осіб, 
чи поза межами таких таборів – не повинні зазна-

вати дискримінації, зумовленої їхнім переміщен-
ням, в процесі реалізації права на свободу думки 
та совісті, вираження поглядів й переконань, права 
на здійснення підприємницької діяльності, права 
на працю, права на свободу об’єднань, на участь в 
управлінні місцевими справами, права голосу та 
права на участь в управлінні державними та публіч-
ними справами, права на спілкування мовою, яку 
вони розуміють. Аналогічний підхід відображено й 
у статті 38 Конституції України, згідно з якою всі 
громадяни мають право брати участь в управлінні 
державними справами, у всеукраїнському та місце-
вих референдумах, вільно обирати і бути обраними 
до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Крім того, статтею 24 Основного 
Закону України передбачено, що всі громадяни 
України (незалежно від того, чи належать вони до 
ВПО) мають рівні конституційні права і свободи та 
є рівними перед законом.

Однак на практиці ВПО не можуть належним 
чином реалізувати своє право на участь в управ-
лінні державними справами та на участь у виборах. 
Хоча вони мають право голосу на виборах глави 
держави та можуть голосувати у загальнодержав-
ному виборчому окрузі на парламентських виборах, 
лише частина з них використовує можливості, пе-
редбачені Конституцією України та відповідними 
законами України. Наприклад, згідно з результата-
ми опитування ВПО щодо їх участі у політичних 
та виборчих процесах, проведеного Міжнародною 
фундацією виборчих систем IFES спільно з GFK 
в грудні 2016 року, лише 7% опитаних ВПО взяли 
участь у виборах Президента України та виборах 
народних депутатів України, що проводилися у 

Виборчі права внутрішньо 
переміщених осіб: проблеми та 
шляхи законодавчого врегулювання

1 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249737850&cat_id=244277212
2 П.2 Керівних принципів Організації Об’єднаних Націй щодо внутрішнього переміщення; http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-
principles-internal-displacement.html 
3 Абз. 1 ч.1 ст. 1 Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/1706-18/print1475696556692029 

КОВРИЖЕНКО Д.С., старший радник з юридичних питань, IFES Україна

ПАШКОВА Н.В., старший координатор проекту, IFES Україна

САВЕЛІЙ С.С., асистент з досліджень, IFES Україна
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2014 році. На місцевих виборах 2015 року взагалі 
змогли проголосувати лише 4% опитаних ВПО.

Основні труднощі в реалізації права голосу на 
виборах зумовлені положеннями чинного законо-
давства, які визначають критерії наявності або від-
сутності права голосу на виборах, поняття виборчої 
адреси та порядку зміни місця голосування без змі-
ни виборчої адреси.

Так, відповідно до частини другої статті 8 
Закону України «Про Державний реєстр вибор-
ців», виборчою адресою виборця є адреса, за якою 
зареєстровано його постійне місце проживання 
відповідно до Закону України «Про свободу пе-
ресування та вільний вибір місця проживання» 4. 
Виборчі адреси більшості виборців належать до 
територій, які відносяться до тимчасово окупова-
них, зокрема – територій Автономної Республіки 
Крим, міста Севастополя, окремих районів 
Донецької та Луганської областей, на яких не 
здійснюється діяльність органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування. Зміна виборчої 
адреси за чинним законодавством має наслідком 
втрату статусу внутрішньо переміщеної особи, і 
всі громадяни – ВПО, які змінили свої виборчі 
адреси у період з лютого 2014 року до 2017 року у 
розумінні вітчизняного законодавства більше не 
вважаються ВПО.

З поняттям виборчої адреси українське законо-
давство також пов’язує належніcть виборця до тієї 
чи іншої виборчої дільниці, а отже – і право голо-
су на виборах. Наприклад, відповідно до статті 2 
Закону України «Про вибори народних депутатів 
України», підставою для реалізації виборцем сво-
го права голосу на виборах є його включення до 
списку виборців на виборчій дільниці, тоді як ви-
борець включається до списку виборців на діль-
ниці за його виборчою адресою. Аналогічні по-
ложення відображено також у Законах України 
«Про місцеві вибори» та «Про вибори Президента 
України» 5. Оскільки виборчі дільниці, до яких 
віднесені виборчі адреси ВПО перебувають на те-
риторіях, в межах яких загальнодер жавні та міс-
цеві вибори не проводяться, ВПО можуть взяти 
участь у виборах лише за процедурою тимчасового 

місця голосування без зміни виборчої адреси, при 
цьому можливість тимчасової зміни місця голосу-
вання виборця без зміни його виборчої адреси не 
передбачена для місцевих виборів, оскільки право 
голосу на місцевих виборах визначається належ-
ністю громадянина, який має право голосу, до тієї 
чи іншої територіальної громади, а можливість 
зміни місця голосування на цих виборах призвела 
б до складнощів в обліку виборців (наприклад, у 
разі зміни місця голосування в межах одного села 
чи селища) та посилила б ризики багаторазового 
голосування та інших зловживань. Відповідно, 
якщо виходити з буквального тлумачення норм 
Закону України «Про місцеві вибори», ВПО мо-
жуть проголосувати лише на тих виборах, які 
проводяться в територіальних громадах, що на-
лежать до тимчасово непідконтрольних Україні 
територій. Іншими словами, можливість участі 
таких виборців у виборах в інших територіальних 
громадах фактично виключена. Щоправда під час 
підготовки та проведення місцевих виборів 2015 
року окремі суди виходили з іншого тлумачення 
положень Закону України «Про місцеві вибори» 
і дозволяли окремим виборцям – ВПО проголо-
сувати за місцем їхнього фактичного проживання, 
яке не збігалось з їхніми виборчими адресами. Але 
така практика була скоріше винятком.

Порядок зміни місця голосування без змі-
ни виборчої адреси для ВПО є досить складним. 
Відповідна процедура визначена постановою ЦВК 
№ 893 від 13 вересня 2012 року 6. Для зміни місця 
голосування без зміни виборчої адреси виборець 
повинен звернутись із заявою і копією паспорта 
до органу ведення Державного реєстру виборців 
за вказаним у заяві місцем перебування вибор-
ця в день виборів або за його виборчою адресою, 
і надати документи (копії документів), які під-
тверджують необхідність тимчасової зміни місця 
голосування виборця без зміни виборчої адреси. 
У зв’язку з обставинами, які зумовили внутрішнє 
переміщення, а також через небажання власників 
житла оформлювати договори найму (оренди) 
житла, ВПО у багатьох випадках не мають мож-
ливості подати документи, що підтверджують не-

4 Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 року; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-16/print1475696556692029 
5 Див.: ст. 3 Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року та ст. 2 Закону України «Про вибори Президента України» від 5 березня 
1999 року.
6 Постанова ЦВК № 893 «Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси» від 13 вересня 2012 року;  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0893359-12
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обхідність зміни місця голосування і, відповідно, 
фактично позбавляються права голосу на виборах.

Під час проведення позачергових виборів 
Президента України 2014 року для забезпечення 
вільного волевиявлення громадян, виборча адре-
са яких знаходилась на території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, до по-
станови ЦВК № 893 було внесено зміни (поста-
нова ЦВК № 240 від 09.04.2014 7). Згідно з цими 
змінами виборці, виборча адреса яких знаходить-
ся на території Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя, могли не додавати до за-
яви документи, які підтверджують необхідність 
тимчасової зміни місця їх голосування. Разом з 
тим, дія такого спрощеного порядку зміни місця 
голосування не поширювалась на ВПО з непід-
контрольних державі окремих районів Донецької 
та Луганської областей, що ставило їх у нерівне 
становище не лише з громадянами, що не нале-
жали до ВПО, але і з ВПО – мешканцями анек-
сованих Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя.

Цю проблему було вирішено на виборах народ-
них депутатів України – спрощений порядок змі-
ни місця голосування без зміни виборчої адреси 
(тобто без додання до заяви про зміну місця голо-
сування підтверджувальних документів) було пе-
редбачено для всіх категорій ВПО – з Автономної 
Республіки Крим, міста Севастополя, окремих ра-
йонів Донецької та Луганської областей 8. Разом з 
тим, на парламентських виборах особи, яким було 
змінено місце голосування без зміни виборчої 
адреси (як і виборці, виборчі адреси яких відне-
сено до закордонних виборчих дільниць), постав-
лені у нерівні умови порівняно з іншими катего-
ріями виборців: вони отримують лише виборчий 
бюлетень для голосування у загальнодержавному 
окрузі, тоді як інші виборці отримують два ви-
борчі бюлетені – для голосування у загальнодер-
жавному виборчому окрузі та для голосування у 
відповідному одномандатному окрузі, до якого 
віднесено виборчу адресу виборця. До того ж но-
вий порядок зміни місця голосування застосову-

вався лише одноразово на виборах народних депу-
татів 2014 року – тобто на всіх наступних виборах 
народних депутатів України, які проводитимуть-
ся на території держави, ВПО з окремих районів 
Донецької та Луганської областей, в межах яких 
вибори не проводяться, повинні будуть додавати 
до заяви про зміну місця голосування документи, 
які підтверджуватимуть необхідність відповідних 
змін, що звужуватиме їх можливості взяти участь 
у голосуванні.

Що стосується місцевих виборів, то, як вже за-
значалось вище, через неможливість зміни міс-
ця голосування без зміни виборчої адреси ВПО 
не брали участі у місцевих виборах 2015 року (за 
окремими винятками, коли їм було дозволено про-
голосувати на підставі судових рішень) і (за умови 
збереження чинного нормативно-правового регу-
лювання прав ВПО на участь у виборах) не брати-
муть і надалі.

Обмеження права голосу ВПО на парламент-
ських та місцевих виборах суперечить як принци-
пу рівного виборчого права (принаймні, на вибо-
рах народних депутатів України), так і Керівним 
роз’ясненням ООН.

У цьому контексті варто відзначити, що багато 
держав, які на певних етапах свого розвитку зі-
ткнулись з необхідністю забезпечення права голо-
су на виборах для внутрішньо переміщених осіб, 
вирішили відповідну проблему і привели власне 
законодавство у відповідність із принципами 22 
Керівних роз’яснень, забезпечивши для ВПО мож-
ливість участі у публічному житті на загальнодер-
жавному та місцевому рівнях.

Так, у Грузії ВПО мають право голосу на 
всіх видах виборів, які проводяться в державі – 
президентських, парламентських та місцевих. 
Зокрема, статтею 31 Виборчого кодексу Грузії 9 на 
Міністерство з питань вимушених переселенців 
Грузії покладено обов’язок періодичного (4 рази на 
рік) подання до ЦВК відомостей про внутрішньо 
переміщених осіб, які враховуються при складанні 
загального списку виборців (у загальному списку 
виборців вказується фактичне місце проживання 

7 Постанова ЦВК № 240 «Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії» від 9 квітня 2014 року; http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/v0240359-14
8 Постанова ЦВК № 1529 «Про питання тимчасової зміни місця голосування виборцям, виборча адреса яких відноситься до території Донецької 
чи Луганської області, на період проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року» від 7 жовтня 2014 року; 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v1529359-14
9 Виборчий кодекс Грузії; http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2016)004-e
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ВПО). На підставі цих відомостей ВПО включа-
ються до списків виборців на виборчих дільницях 
за місцем їх фактичного проживання і голосують 
у загальному порядку. Подібний до грузинського 
підхід до реєстрації і забезпечення права голосу 
ВПО застосовується також у Молдові. Виборчим 
кодексом Молодови передбачено, що ВПО, які у 
день виборів не можуть проголосувати за місцем 
свого постійного проживання, мають право не піз-
ніше як за 30 днів до дня голосування на загаль-
нодержавних або місцевих виборах звернутися до 
виборчої комісії з метою зміни місця голосування, 
подавши для зміни місця голосування документи, 
які підтверджують факт їхнього тимчасового пе-
ребування на відповідній території. У день голо-
сування ВПО в Молдові голосують у тому самому 
порядку, що й інші категорії виборців.

Дещо інший підхід до реєстрації і реалізації ВПО 
права голосу застосовується у Боснії і Герцеговині. 
У цій країні виборець – ВПО може проголосува-
ти або за місцем його постійної реєстрації (тобто 
на виборчій дільниці, утвореній у межах терито-
рії, яку ВПО був вимушений залишити внаслідок 
збройного конфлікту 1990-х років і проживав там 
станом на день проведення загального перепису на-
селення 1991 року), або на дільниці за місцем його 
тимчасового проживання – за умови подання дока-
зів, що підтверджують місце тимчасового перебу-
вання виборця протягом останніх 6 місяців перед 
днем проведення виборів. 

В Азербайджані ВПО, зареєстровані в меж-
ах Нагірного Карабаху, теж мають право голосу 
на виборах, що проводяться на території їхньо-
го тимчасового перебування. Однак, на відміну 
від трьох вищезазначених країн, ВПО голосують 
лише на загальнодержавних виборах і не мають 
право голосу на місцевих виборах. Такий підхід 
не повною мірою узгоджується з міжнародними 
стандартами у сфері забезпечення політичних 
прав ВПО.

Результати фокус-групових досліджень, прове-
дених громадською організацією «Група впливу», 
переконливо свідчать про те, що основною пробле-
мою на шляху реалізації ВПО своїх політичних 
прав є положення чинного законодавства в части-
ні реєстрації виборців за місцем їхнього фактично-
го перебування: змінивши виборчу адресу, ВПО 
втрачає статус внутрішньо переміщеної особи, тоді 
як за процедурою тимчасової зміни місця голосу-
вання ВПО не можуть взяти участь у місцевих ви-

борах та ставляться у нерівні умови порівняно з ін-
шими виборцями (наприклад, на парламентських 
виборах, на яких ВПО та виборці, віднесені до за-
кордонних виборчих дільниць, мають один голос, 
тоді як інші категорії виборців отримують по два 
виборчі бюлетені).

З метою забезпечення політичних прав ВПО, на 
розгляд Верховної Ради України було подано низ-
ку законопроектів, які передбачають внесення змін 
до Закону України «Про Державний реєстр вибор-
ців», положень законів про вибори та суміжного 
законодавства, та які спрямовано на усунення існу-
ючих перешкод у реалізації права ВПО на участь в 
управлінні публічними справами.

Так, у 2015 році групами народних депута-
тів України було зареєстровано три проекти 
законів, спрямованих на забезпечення участі 
ВПО у загальнодержавних та/або місцевих ви-
борах: проект Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про місцеві вибори» 
№ 2501а від 12 серпня 2015 року (внесений на-
родними депутатами Украї ни Бондарем В.В., 
Хомутинніком В.Ю.); проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо забезпечення виборчих прав внут-
рішньо переміщених осіб» № 2501а-1 від 15 ве-
ресня 2015 року (внесений народними депута-
тами України Тарутою С.О., Веселовою Н.В. та 
іншими); проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо забезпечен-
ня виборчих прав внутрішньо переміщених осіб» 
№ 2501а-2 від 26 серпня 2015 року (внесений на-
родними депутатами України Льовочкіною Ю.В., 
Добкіним М.М. та іншими). Ці законопроекти 
не передбачали єдиного підходу до врегулюван-
ня проблем, пов’язаних із забезпеченням участі 
ВПО у виборах.

Проектом закону № 2501а пропонувалось ви-
значати місце проживання ВПО за довідками про 
взяття ВПО на облік, а також дозволити ВПО змі-
нювати на місцевих виборах місце голосування без 
зміни виборчої адреси. Такий підхід не передбачав 
вирішення проблеми нерівності ВПО та інших ка-
тегорій виборців під час реалізації права голосу на 
парламентських виборах, породжував проблему 
нерівності ВПО та інших категорій громадян на 
місцевих виборах (наприклад, на відміну від ВПО, 
трудові мігранти за законопроектом не могли ско-
ристатись можливістю зміни місця голосування 
без зміни виборчої адреси). Оскільки зміна місця 
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голосування здійснюється лише у період виборчо-
го процесу з відповідних виборів, ВПО (у разі при-
йняття законопроекту як закону) були б вимушені 
постійно змінювати місце голосування на кожних 
виборах, які проводилися б у межах територій їх-
нього фактичного проживання. Крім того, згідно 
з чинним законодавством зміна місця голосуван-
ня без зміни виборчої адреси допускається не піз-
ніше ніж за 5 днів до дня голосування. Відповідно 
постійні зміни ВПО адрес свого фактичного про-
живання практично до дня виборів посилювали б 
функціональне навантаження на органи ведення 
Державного реєстру виборців та породжувало б 
ризики зловживань, у тому числі багаторазового 
голосування на виборчих дільницях, а також т.зв. 
«виборчого туризму», тобто організованого пере-
міщення виборців у день голосування для забез-
печення підтримки певного кандидата чи партії на 
виборах. Із законопроекту також прямо випливало, 
що участь у голосуванні на місцевих виборах могли 
взяти лише ті ВПО, які отримали довідки про взят-
тя їх на облік. Між тим далеко не всі ВПО отримали 
такі довідки, що ускладнило б реалізацію ними сво-
го права голосу в день голосування.

На відміну від проекту закону № 2501а, аль-
тернативний законопроект № 2501а-1 передба-
чав більш комплексне врегулювання виборчих 
прав внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, 
ВПО мали отримати можливість зареєструвати 
свою виборчу адресу за місцем свого фактично-
го проживання, зазначеного у довідці про взяття 
на облік внутрішньо переміщеної особи, і, таким 
чином, взяти участь у голосуванні як на загально-
державних, так і на місцевих виборах. Заява про 
зміну виборчої адреси могла бути подана ВПО не 
пізніше ніж за 15 днів до дня голосування, і для 
зміни виборчої адреси до заяви мала бути додана 
довідка про взяття ВПО на облік. Законопроект 
не повною мірою забезпечував принцип рівності 
виборчих прав громадян, оскільки ВПО стави-
лись у більш привілейоване становище порівняно 
з деякими іншими категоріями виборців, напри-
клад – трудовими мігрантами. Можливість зміни 
виборчої адреси за відносно незначний строк до 
дня голосування породжувала ризики «виборчого 
туризму» та інших зловживань. Як і за законопро-
ектом № 2501а, проект № 2501а-1 не передбачав 
механізмів забезпечення виборчих прав ВПО, які 
не отримали довідок про взяття їх на облік.

У проекті закону № 2501а-2 пропонувалось за-

провадити «автоматичну» зміну виборчої адреси 
ВПО на підставі інформації про фактичне місце 
проживання ВПО, поданої до відповідних органів 
ведення Державного реєстру виборців територі-
альними підрозділами органу, що здійснює дер-
жавну політику у сфері міграції. У свою чергу ор-
гани ведення Державного реєстру виборців мали 
повідомляти ВПО про зміну їхньої виборчої адре-
си на адресу фактичного проживання, зазначену в 
довідці про взяття внутрішньо переміщеної особи 
на облік, протягом двох днів після внесення змін 
до бази даних Державного реєстру виборців. Як 
інші законопроекти, цей законопроект не перед-
бачав дієвих механізмів забезпечення виборчих 
прав інших категорій осіб, виборчі адреси яких 
не збігались з адресами їх фактичного проживан-
ня. Одним із недоліків законопроекту є те, що він 
передбачав фактично примусову зміну вибор-
чої адреси ВПО, що у разі проведення виборів в 
окремих районах Донецької та Луганської облас-
тей позбавило б ВПО права участі у цих виборах. 
Такий підхід до зміни виборчої адреси також міг 
зумовити ризик того, що державні органи, залу-
чені до процесу передачі даних про ВПО (терито-
ріальні підрозділи органу, що здійснює державну 
політику у сфері міграції, а також органи ведення 
Державного реєстру виборців) могли невчасно 
подавати передбачену законопроектом інформа-
цію щодо ВПО, невчасно включати її до бази да-
них Державного реєстру виборців або ж невчасно 
інформувати ВПО про зміну персональних даних 
у базі Реєстру, що ускладнило б реалізацію ВПО 
своїх виборчих прав.

Саме недоліки цих законопроектів і стали осно-
вною причиною їхнього повернення ініціаторам на 
доопрацювання. Натомість 19 квітня 2016 року на 
розгляд Верховної Ради України групою народних 
депутатів України (Вілкул О.Ю., Білий О.П. та 
ін.) було внесено проект Закону України № 4471 
«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо 
переміщених осіб». Згідно із законопроектом, 
виборчу адресу ВПО пропонується визначати за 
місцем їхнього фактичного проживання, зазначе-
ним у довідці про взяття ВПО на облік. На відміну 
від законопроекту № 2501а-2, законопроект не пе-
редбачає автоматичної реєстрації ВПО: для зміни 
виборчої адреси ВПО має подати заяву, документ, 
що посвідчує його особу, та довідку про взяття 
ВПО на облік. Недоліки цього законопроекту є по-
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дібними до недоліків проекту № 2501а-1. Крім того, 
він містить інші недоліки, у тому числі – доз воляє 
ВПО змінювати свою виборчу адресу в короткі 
строки перед днем голо сування, що може посилю-
вати ризики зловживань під час реєстрації вибор-
ців, складнощі у реалізації права голосу окремими 
ВПО, а також підвищує імовірність багаторазово-
го голосування.

На нашу думку, при вирішенні проблем забез-
печення виборчих прав ВПО необхідно виходити 
зі змісту міжнародних стандартів у цій сфері, вра-
ховувати вимоги Конституції України та досвід 
проведення попередніх виборів, а також перспек-
тиви мирного врегулювання конфлікту на сході 
держави.

Насамперед, оскільки тимчасова зміна місця 
голосування без зміни виборчої адреси має тим-
часовий характер і допускається лише у період 
перебігу виборчого процесу із загальнодержавних 
виборів, забезпечення виборчих прав ВПО потре-
бує внесення до Закону України «Про Державний 
реєстр виборців» змін, які б дали змогу ВПО у 
спрощеному порядку змінювати виборчу адресу 
на адресу їхнього фактичного проживання. Такий 
підхід забезпечив би можливість голосування 
ВПО на всіх видах виборів у державі за місцем їх-
нього фактичного проживання, без подання заяв 
про зміну місця голосування без зміни виборчої 
адреси перед кожними виборами. Альтернативний 
підхід міг би полягати у внесенні змін до Закону 
України «Про Державний реєстр виборців», що 
дали б змогу виборцям змінювати місце голосу-
вання на будь-яких виборах на будь-який визна-
чений виборцем строк, зазначений у заявах про 
зміну місця голосування.

По-друге, з неможливістю голосування за адре-
сою фактичного проживання стикаються не лише 
ВПО, а й деякі інші категорії громадян, у тому чис-
лі й трудові мігранти. Тому дія спрощеної процеду-
ри зміни виборчої адреси повинна поширюватись 
як на ВПО, так і на будь-яких інших громадян, ви-
борча адреса яких не збігається з адресою їхнього 
постійного проживання. У цьому контексті зміни 
до Закону України «Про Державний реєстр ви-
борців» мають визначати перелік документів, які 
мають підтверджувати фактичну адресу виборців і 
подаватись до органів ведення Державного реєстру 
виборців за місцем фактичного проживання відпо-
відних категорій виборців.

По-третє, оскільки часті зміни місця голосуван-
ня або виборчої адреси посилюють адміністратив-
не навантаження на органи ведення Державного 
реєстру виборців та породжують ризики зло-
вживань, у тому числі й «виборчого туризму», до 
Закону України «Про Державний реєстр вибор-
ців» варто внести зміни, які заборонятимуть змі-
ну виборчої адреси за визначений строк до дня го-
лосування. Доцільно встановити, що такий строк 
має завершуватись до реєстрації кандидатів на 
відповідних виборах, що зменшуватиме ймовір-
ність «виборчого туризму».

Запропонований вище підхід дав би змогу 
комплексно врегулювати проблеми реалізації ви-
борчих прав усіх громадян, адреса фактичного 
проживання яких не збігається з їхньою вибор-
чою адресою, забезпечити принципи загального 
та рівного виборчого права, а також привести на-
ціональне законодавство у сфері забезпечення по-
літичних прав ВПО у відповідність із міжнарод-
ними стандартами.
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Становлення та розвиток демократичної пра-
вової державності нерозривно пов’язане зі ста-
новленням, розвитком та вдосконаленням інсти-
тутів громадянського суспільства, яке поступово 
починає тяжіти та домінувати над державою та її 
інституціями, спрямовуючи їхню діяльність на 
користь та обслуговування інтересів і потреб на-
селення. До одного з інститутів громадянського 
суспільства належить й інститут місцевого са-
моврядування – самоорганізація населення від-
повідних територій держави, що об’єднуються 
в територіальні громади для вирішення питань 
місцевого значення в рамках її Конституції та за-
конів.

Феноменологія місцевого самоврядування є 
суттєвим фактором формування не тільки гро-
мадянського суспільства, а й самої державності, 
бо саме в рамках локальної демократії виникає 
та функціонує її важлива і визначальна форма – 
партисипативна демократія (демократія участі), 
завдяки якій люди отримують внутрішню моти-
вацію до заняття суспільною діяльністю в рам-
ках територіальних громад, причому така моти-
вація виникає добровільно на основі активізації 
життєвої позиції людини, активної постановки 
нею суспільно значущих завдань та бажання їх 
вирішення як одноособово, так і в складі групи 
чи колективу людей-однодумців. Активізація 
особистості на локальному рівні функціонуван-
ня соціуму трансформується в активну життєву 
позицію особистості й відносно питань держав-
ного розвитку, що робить місцеве самоврядуван-
ня, як простір де виникають, репродукуються та 
вирішуються локальні інтереси і потреби люди-
ни екзистенційного характеру, синергітичним 
державно-правовому простору, де державою та 
її інституціями визнаються, легалізуються, охо-
роняються, захищаються, гарантуються  права 
і свободи людини, реалізація яких переважно 
здійснюється в межах місцевого самоврядуван-
ня за місцем проживання людини. Звідси вини-

кає глибокий генетичний зв’язок між феноменом 
розвитку, що має загальнодержавне значення, та 
місцевим самоврядуванням, де такий розвиток 
фактично відбувається. 

Взаємопов’язаність поняття місцевого само-
врядування і людського розвитку є перекон-
ливим показником того, що в центрі місцевого 
самоврядування стоїть конкретна людина, з її 
особистими потребами і можливостями розви-
тку (причому розвитку різного – територіально-
го, індивідуального, колективного, ідеологічного, 
політичного, фізичного, інтелектуального, спор-
тивного, матеріального, наукового, національ-
ного тощо). Такий методологічний підхід, по-
перше, дозволяє по-новому глянути на місцеве 
самоврядування – не тільки як на систему орга-
нів управління, що покликана вирішувати певне 
коло питань, а як на простір, середовище і важли-
ву умову для людського розвитку. Такий підхід, 
по-друге, виводить місцеве самоврядування, його 
роль і значення в процесах сталого розвитку всієї 
країни на якісно новий рівень. По-третє, це також 
відкриває нові горизонти для законодавчого та 
інституціонального розвитку місцевого самовря-
дування як конституційно-легалізованого рівня 
публічної влади [1], що виступає як самоврядна 
(муніципальна) публічна влада [2], яка має свою 
систему інтересів та телеологічних домінант, за-
дач, суб’єктно-об’єктний склад тощо.

Необхідно акцентувати увагу на новаторстві 
застосованого методологічного підходу – сто-
совно визначення взаємопов’язаності поняття 
місцевого самоврядування і людського розви-
тку. Він був уперше застосований у 2000 році 
в процесі підготовки навчального посібника за 
участю американських дослідників К. Гриффина 
и Т. Маккінлі [3], які розглядали таке співвідно-
шення не як дихотомію, в основу якої покладено 
відповідну частку антагонізму, а як інтеграційну 
модель, заснованку на гармонійної взаємодії, си-
нергетичній комунікації та побудові причинно-
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наслідкового зв’язку. Визначення такого зв’язку 
не на рівні країн, а на рівні  муніципалітету, ор-
гану місцевого самоврядування суттєво сприяє  
виявленню залежності між рівнем людського 
розвитку та розвитком місцевого самоврядуван-
ня, в тому числі і у показниках, пов’язаних з 
рівнем розвитку територіальної громади, її на-
повненням відповідними муніципальними по-
слугами, наявністю відповідної інфраструктури, 
а також рівнем довіри до виборних керівників 
органів місцевого самоврядування, місцевими 
бюджетами та іншими аспектами діяльності цьо-
го важливого соціально-політичного та консти-
туційно-правового і муніципально-правового 
інституту.

Слід зазначити, що виходячи саме з наведе-
них показників, Програма розвитку ООН (далі: 
ПРООН) запровадила щорічні доповіді для де-
монстрування взаємодії людського розвитку та 
місцевого самоврядування [4].

ПРООН, починаючи з 1990 року, готує спеці-
альні всесвітні доповіді про людський розвиток. 
Запропоновані ПРООН методики і вимірювачі 
людського розвитку дозволяють робити порів-
няльний аналіз прогресу як окремих країн, так 
і груп країн у цій галузі, розглядати з цієї точ-
ки зору їхню економічну і соціальну політику. 
Привабливість і популярність ідеї людського 
розвитку швидко стали настільки високими, що, 
починаючи з 1994 року багато країн, а сьогодні їх 
уже більше сотні, включаючи Україну, публіку-
ють щорічні національні доповіді про людський 
розвиток.

Найважливіші положення цих доповідей, при-
родно, формують концептуальну основу інших 
програмних урядових документів – це відбува-
ється завдяки тому, що ПРООН у процесі під-
готовки доповідей  почала розробку двох нових 
індексів – Індексу інституційної стійкості му-
ніципалітету і Індексу можливостей місцевого 
самоврядування. Однак, на основі існуючих ста-
тистичних відомостей ПРООН поки що розрахо-
вує тільки Індекс можливостей місцевого само-
врядування, проте обидва нових індекси, разом 
із Індексом людського розвитку, є гармонічним 
і ефективним інструментом вимірювання рівня 
розвитку місцевого самоврядування як серед-
овища для розвитку людини. 

Звичайно, дослідникам локальної демократії в 
Україні ще належить поглиблювати і розширюва-

ти застосування цього інструмента, але ПРООН 
вже заклала позитивні теоретичні та практичні 
основи, що надає йому додаткову цінність і пе-
реконливість. Підготовка за підтримки ПРООН 
національних доповідей про людський розвиток, 
що традиційно включає широку інформаційну 
кампанію, консультації з усіма зацікавленими 
сторонами, проведення конкурсів та інших гро-
мадських заходів, сприяє поширенню інформації 
не тільки про діяльність ООН, а й про акценту-
вання уваги міжнародного співтовариства дер-
жав на розвиток у кожній державі місцевого са-
моврядування в контексті локального людського 
розвитку. Крім того, активна участь у підготовці 
доповідей ПРООН залученим експертам, місце-
вим співтовариствам, органам місцевого само-
врядування державним структурам, всім, хто, так 
чи інакше, бере участь в їх підготовці та обгово-
ренні – сприяє поширенню інформації на націо-
нальному, регіональному та локальному рівнях.

За минулі роки концепція людського розвитку 
(Human development) значно збагатилася зміс-
товно і стала реальною основою довгострокових 
стратегій і програм соціально-економічного роз-
витку багатьох країн. Щорічні Національні допо-
віді з людського розвитку стали нормою, а регіо-
нальна та місцева влада, в тому числі й України, 
добре знають значення індексів людського роз-
витку в своїх регіонах. Концепція людського роз-
витку стала об’єктом наукового пізнання та на-
вчального процесу, вона сьогодні включена до 
академічних програм провідних університетів 
світу, а в кращих із них є предметом спеціаль-
ного курсу. Вже з цієї причини об’єктивується 
її розвиток та поширення. Крім того, з’явилася 
ще одна причина зростаючої привабливості кон-
цепції «людського розвитку». Насамперед, ідеть-
ся про те, що, починаючи з 2000 року до нашого 
часу, принаймні в зізнанні представників науко-
вого середовища, стало більш чітким бачення 
контурів постіндустріального суспільства, яке 
сьогодні є майже беззаперечним, сприймається 
як суспільство знання, в основу якого покладе-
но економіку знань. Це суспільство, в якому най-
важливішим фактором соціально-економічного 
розвитку є знання. Ознакою лідируючих позицій 
в сьогоднішньому глобалізованому світі є наяв-
ність у розвинених країн національних систем 
генерації, поширення, передачі та використання 
знань, а в звичайному традиційному сприйнят-
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ті  – наявність науки, освіти, національних інно-
ваційних систем.

Цілком очевидно, що творцем знання, як і 
всіх інституціональних структур, які дозволя-
ють йому стати визначальним фактором прогре-
су, є людина. Знання зароджується в свідомості 
людей – тільки там, і ніде більше. Саме людина 
придумала способи і засоби зберігання знань, які 
стають потім кодифікованими знаннями, і спира-
ючись на які людина продукує нові й нові знання 
і знаходить способи їх застосування. Вже з цієї 
причини концепція «людського розвитку» самим 
фактом нового бачення ролі людини в «суспіль-
стві знань» отримує всі права на більш високий 
статус. Однак людина існує та функціонує на ло-
кальному рівні державно організованого суспіль-
ства. Саме на цьому рівні вона не тільки живе в 
умовах повсякденності, а й продукує, проявляє 
та реалізує свої життєві устремління, інтереси і 
потреби. Відтак людський розвиток є неможли-
вим без розвитку інституту локальної демократії 
в формі місцевого самоврядування, тобто зв’язок 
між людським розвитком та місцевим самовря-
дуванням, який тільки намічався понад двадцять 
років тому, в сучасний період набуває стратегіч-
ного значення як для людини, так і для держави, 
бо тільки через нього в тільки в такий спосіб дер-
жава може отримати ресурси для свого подаль-
шого існування та розвитку.

17 грудня 2015 року в приміщенні Інституту 
демографії та соціальних досліджень ім. М.В. 
Птухи НАН України відбулася презентація до-
повіді Програми розвитку ООН (ПРООН) з 
людського розвитку за 2015 рік. Доповідь про 
людський розвиток – це провідна глобальна що-
річна публікація ПРООН, що видається почина-
ючи з 1990 року і містить незалежний, емпірично 
обґрунтований аналіз основних питань, тенден-
цій та політики у сфері розвитку. Крім того, в ній 
наводиться індекс людського розвитку (Human 
Development Index, HDI), за яким 188 країн і те-
риторій розподіляються в порядку їх досягнень у 
цій сфері [5].

У доповіді за 2015 рік «Робота задля людсько-
го розвитку», представленій 14 грудня в Аддис-
Абебі, основний акцент, як випливає з назви, було 
зроблено на важливості роботи для забезпечення 
сталого людського розвитку. Причому з точки 
зору людського розвитку поняття «робота» є на-
багато ширшим, ніж поняття «робочі місця» чи 

«зайнятість». Воно охоплює багато інших видів 
праці, таких як робота по догляду, піклування, 
добровільна, громадська, волонтерська, творча 
робота. Якщо робота має позитивний характер, 
вона надає не лише матеріальні блага, а й сприяє 
об’єднанню людей, їх соціальній згуртованості, 
набуттю ними нових знань, зменшує нерівність у 
суспільстві, підсилює в людині почуття гідності. 
У доповіді міститься заклик до всіх країн світу 
враховувати у своїй соціально-економічній полі-
тиці нові реалії на ринку праці, зумовлені глоба-
лізацією та цифровою революцією [6].

Заслуговують на увагу суть і причини зрос-
таючої привабливості концепції людського роз-
витку. Насамперед, принципово важливе по-
ложення концепції полягає  у твердженні, що 
розвиток більше не може розглядатися тільки 
як зростання обсягу матеріальних благ і послуг. 
Отже, традиційні макроекономічні показники, в 
тому числі обсяг валового внутрішнього продук-
ту (ВВП) і середньодушовий дохід, не є адекват-
ними характеристиками розвитку у всьому його 
різноманітті. Тільки економічні показники не 
можуть слугувати універсальним критерієм при 
розподілі громадських ресурсів або при ранжи-
руванні країн за рівнем розвитку. Уявлення про 
те, що виробництво дедалі більшої кількості то-
варів і послуг є найкращим шляхом підвищення 
життєвого рівня і вирішення інших загальнона-
ціональних завдань, є певною мірою однобічним 
підходом і виступає достатньо вузьким розумін-
ням всього складного та багатогранного процесу, 
яким є людський розвиток. Такий підхід при-
зводить до недооцінки багатьох неекономічних 
параметрів розвитку. Бо рівень життя людей 
може бути відносно низьким при формально ви-
соких показниках економічного росту. Ймовірна 
і протилежна ситуація – відносно високий рівень 
життя при помірних показниках економічного 
зростання.

Тому індекс людського розвитку – ІЛР (HDI), 
запропонований ПРООН як комбінація індексів 
довголіття, освіченості і коригування доходу, є 
не тільки оптимальним, а й більш гуманістич-
ним, бо враховує основні показники благополуч-
ного існування та функціонування людини як 
частини соціуму та конкретної особистості, що 
дозволяє враховувати розвиток більш адекватно 
і комплексно. Такий підхід базується на тому, що 
індекс враховує найважливіші параметри благо-
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получчя людини – бо прямо чи опосередковано 
через нього враховуються такі характеристики 
розвитку, як здоров’я і довголіття, стан навко-
лишнього середовища, рівень культури і освіти, 
рівень доходів населення. Всі ці складові фор-
малізовані і зручні не тільки для міждержавних 
порівнянь, вони всі здійснюють свій прояв і реа-
лізацію в місцях компактного проживання людей 
у рамках територіальної спільноти, яка функці-
онує в межах місцевого самоврядування. Тобто 
саме місцеве самоврядування стає тим життєвим 
простором, в якому проявляється ІЛР (HDI) і за 
яким оцінюється роль і діяльність всієї держави 
у його забезпеченні. Таким чином, через зазначе-
ний індекс у місцевого самоврядування та держа-
ви, на території якої воно функціонує, виникає 
системний комплекс симбіотичних та синерге-
тичних зв’язків щодо гармонійної організації та 
співпраці самоврядних і державних інституцій в 
сфері забезпечення та зростання ІЛР (HDI).

Звідси видно, що людський розвиток, який ви-
мірюється ІЛР, означає щось більше, ніж те, що 
формально випливає із запропонованих трьох 
вимірювань. Однак тут немає ніякого протиріч-
чя: ІЛР є інтегральним соціально-економічним 
показником [7], який постійно вдосконалюється 
фахівцями ПРООН. У своїй діяльності вони ви-
користовують відповідні методи побудови ІЛР, 
логічні і математичні основи, питання інтерпре-
тації рангів, динаміки індексів і інші спеціальні 
аспекти, які належать до «технічної» сторони 
справи, але ІЛР має й суттєве нормативне вимі-
рювання, бо для того, щоб індекс сформувався 
та проявився у відповідних цифрових характе-
ристиках, насамперед треба створити відповідні 
нормативні умови, за яких органи держави та ор-
гани місцевого самоврядування, інститути гро-
мадянського суспільства спрямували би свою ді-
яльність на досягнення відповідного соціального 
результату. Саме в цьому аспекті об’єктивується, 
актуалізується та зростає роль і значення нормо-
проектної діяльності в конституційній та муніци-
пальній нормотворчості держави щодо не тільки 
нормативізації, нормопроектування, регламен-
тації та наступного регулювання прав, свобод і 
обов’язків людини і громадянина в Україні, а і 
в поступовому вдосконалені як такого правово-
го статусу, так й правового статусу територіаль-
ної громади в контексті формування її реальної 
правосуб’єктності, і органів місцевого самовря-

дування в контексті формування їхньої належної 
та достатньої компетенційної бази. Вважаємо, що 
курс держави на децентралізацію повноважень 
публічної влади шляхом внесення відповідних 
змін до Конституції України, в основі якої ле-
жать серйозні процеси щодо передачі делегова-
них повноважень виконавчої влади у власні (са-
моврядні) повноваження територіальних громад 
та органів, які вони формують, якраз і спрямова-
ний на досягнення таких завдань.

Звичайно, помилково вважати, що концепція 
людського розвитку виникла раптово і на по-
рожньому місці. Перші спроби розглянути і дати 
оцінку ролі людини в розвитку зроблені ще кла-
сиками економічної теорії. А. Сміт і його послі-
довники вважали людину не тільки джерелом, 
а й частиною суспільного багатства. Визнання 
людини як мети суспільного виробництва, пряме 
або непряме, можна знайти в працях представ-
ників інших шкіл. Так, представники маржина-
лістського спрямування, наприклад, сформулю-
вали принцип раціональної поведінки людини 
в ринковій економіці. Через ідею корисності, 
сформулювавши основні положення теорії гра-
ничної корисності, вони впритул підвели світ до 
теорії споживчої поведінки. Один із засновників 
кембриджської школи і неокласичного напрям-
ку А. Маршалл, синтезувавши багато ідей щодо 
правомірності ролі людини в економіці, безпо-
середньо пов’язував накопичення багатства з 
розвитком людини. Йому належить наступне ви-
словлювання, яке має глибокий методологічний 
зміст і управлінсько-праксеологічний потенці-
ал: «Виробництво багатства – це лише засіб під-
тримки життя людини, задоволення її потреб та 
розвитку її сил – фізичних, розумових і мораль-
них. Але сама людина – головний засіб вироб-
ництва цього багатства, і вона є кінцевою метою 
багатства...» [8]. Таким чином, цей дослідник не 
тільки ставив на перше місце в суспільному жит-
ті і виробництві людину, її життя, інтереси, по-
треби, більше того, він вимірював багатство через 
призму людини та її інтересів, роблячи, з одного 
боку людину «мірою всіх речей», а з іншого – ба-
гатство - людинорозмірним об’єктом.  

У 30-ті роки XX століття як найважливішу 
умову економічного зростання виділяв розви-
ток і реалізацію здібностей людини і розширення 
можливостей її особистого вибору Дж. М. Кейнс 
[9]. Вже тоді у західному суспільстві панували 
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ідеї муніципального соціалізму і позиція Кейнса 
була їм співзвучною, бо розвиток, реалізація зді-
бностей людини і розширення можливостей її 
особистого вибору були можливі тільки в рамках 
відповідної соціальної спільноти, якими були те-
риторіальні спільноти, що діяли в сфері місцево-
го самоврядування.

Разом із тим, протягом тривалого часу, часу 
індустріальної трансформації суспільства, еко-
номічна думка в цілому знаходилась під впливом 
процесів, які відбуваються в сфері матеріального 
накопичення. Накопичення капіталу і матеріаль-
но-речові фактори розглядалися як універсальні 
та визначальні чинники прогресу. Тим дивніше, 
що саме факторний аналіз джерел зростання ма-
теріального багатства вивів вчених на абсолютно 
нове бачення ролі і значення людини в економіці.

Справа в тому, що концептуально економіч-
на думка прийшла до людського розвитку через 
поняття «людський капітал», поштовхом до ви-
никнення якого стали роботи початку 1950-1960 
років американського вченого Т. Шульца, який в 
пошуках витоків зростання продуктивності пра-
ці виділив у самостійний фактор невідомий пара-
метр, який спочатку був названий «залишковим». 
Згодом він був ідентифікований як фактор здат-
ності до праці, набутий людиною і розвивається 
нею в процесі свого життя. Вже послідовника-
ми Т. Шульца була сформульована концепція 
«людського капіталу», під яким стала розумітися 
сукупність знань і кваліфікації, що виконує по-
двійну функцію засобу виробництва і предмета 
тривалого використання [10].

Виділення фактора «людський капітал» до-
зволяє ідентифікувати принципово важливе 
джерело економічного зростання, яким є знання 
і компетенція, а значить, правильно визначити 
економічну роль освіти, науки, охорони здоров’я, 
які раніше розглядалися як споживчі і непродук-
тивні.

Людський капітал пов’язаний із використан-
ням ресурсів, а отже – з витратами. Щоб інвес-
тувати в людський капітал та здійснювати нако-
пичення, майбутні вигоди повинні компенсувати 
необхідні витрати. Відповідно до теорії «людсько-
го капіталу», його накопичення може здійснюва-
тися в різних формах. Найбільш очевидними з 
них є накопичення капіталу (розвиток здібностей 
і навичок) під час шкільного та після шкільно-
го навчання, а також отримання знань і умінь в 

ході професійної діяльності. У цей ряд зазвичай 
ставиться також попереднє і супутнє їм сімейне 
виховання. Тобто, йдеться про існування та функ-
ціонування людини в межах територіальної гро-
мади в сфері місцевого самоврядування, що є ек-
зистенційним простором її життєдіяльності.

Відомі й інші форми накопичення такого капі-
талу: турбота про (інвестиції в) здоров’я, мігра-
ція, придбання інформації про функціонування 
економіки, ринку праці та інші форми, що забез-
печують розвиток інтелектуальних і фізичних 
здібностей людини і можливості їх реалізації, 
підвищення ефективності її праці.

Таким чином, можна стверджувати, що по-
няття «людський капітал» стало помітною ві-
хою не тільки в загальній тенденції зміни став-
лення до освіти, охорони здоров’я, культури та 
інших галузей соціальної сфери, зокрема з точки 
зору їх ресурсного забезпечення, а й важливим 
індикатором, по-перше, розвитку місцевого са-
моврядування, його реальних можливостей та 
спроможностей в сфері забезпечення прав і сво-
бод людини на використання їх у різних сферах 
локального життя, виходячи з життєвих інтер-
есів та потреб, а, по-друге, ролі самої держави у 
створенні компетенційної бази органів місцевого 
самоврядування щодо вирішення вказаних пи-
тань. Наприклад, доказ рентабельної природи ви-
трат на освіту, наприклад, сприяло сприйняттю 
її правлячими колами багатьох країн як фактора 
економічного розвитку, а підприємцями і керів-
никами – як фактора підвищення продуктивнос-
ті праці. В значній мірі завдяки цьому суспіль-
не визнання отримала і так звана неформальна 
освіта, а також освіта дорослих, освітні програми 
фірм. У багатьох країнах освіта стала розумітися 
не тільки як привілей і обов’язок дітей та юна-
цтва, але і як економічно раціональна діяльність 
людини протягом усього її життя. Довічна, або 
безперервна, освіта стала концептуальним ві-
дображенням цього процесу. Само собою, це не 
могло не відбитися і на ресурсному забезпеченні 
освіти – це знайшло своє відображення не тіль-
ки і не стільки у збільшенні бюджетних витрат, 
скільки у диверсифікації джерел її фінансуван-
ня, причому, насамперед, на локальному рівні 
функціонування соціуму в межах територіальної 
громади. Так, у Сполучених Штатах Америки, 
наприклад, завдяки цьому процесу частка витрат 
на освіту у ВВП за третину століття майже по-
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двоїлася: за абсолютними розмірами вона зараз 
перевищує витрати на оборону. Те, що 55% моло-
дої вікової групи від 17 до 23 років (в Японії – до 
60%) отримує вищу освіту, зараз є одним із най-
важливіших, якщо не найважливішим фактором 
майбутнього економічного процвітання цієї краї-
ни, скажімо, в перші десятиріччя XXI ст. [11].

У сфері міжнародного економічного співробіт-
ництва за останнє  десятиліття сформувався са-
мостійний напрям із розвитку людських ресурсів, 
генетичний зв’язок якого з теорією «людського 
капіталу» не викликає сумнівів. «Розвиток люд-
ських ресурсів» при всіх нюансах, характерних 
для трактувань різних міжнародних організацій, 
означає максимізацію людського потенціалу та 
його ефективне використання з метою еконо-
мічного і соціального розвитку. Проблематика 
«розвитку людських  ресурсів» включає сьогод-
ні демографічні проблеми, такі як проблеми за-
йнятості, охорони здоров’я, харчування, житла 
та урбанізації, навколишнього середовища, осві-

ти та підготовки кадрів та і т.ін. Тобто, фактично, 
йдеться про суттєве підвищення ролі місцевого 
самоврядування в зазначених процесах, включа-
ючи й зростання його ролі та впливу на глобальні 
економічні процеси, завдяки чому місцеве само-
врядування стає важливим фактором не тільки 
розвитку на державному, країновому рівні, а й на 
універсальному, глобальному рівні розвитку.

Резюмуючи, слід зазначити, що місцеве само-
врядування стало природним простором для ви-
никнення, формування, прояву, продукування та 
реалізації екзистенційних інтересів і потреб лю-
дини. Саме в його межах, на засадах його реаль-
них можливостей, за сприяння його суб’єктів та 
органів формуються індикативні та ідентифіка-
ційні ознаки «людського розвитку» та «людський 
капітал». А це фактично сприяє можливостям 
конкретних держав, які легалізують функціону-
вання на своїй території інституту локальної де-
мократії, займати відповідне місце у всесвітньо-
му ранжирі держав із людського розвитку.
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Постановка проблеми. В умовах становлення 
та розвитку правової демократичної державності 
в Україні та під впливом глобалізаційних і між-
державних інтеграційних процесів у світі та на 
європейському континенті починаються глибокі 
реформи публічної влади, що супроводжуються 
складними та суперечливими процесами її децен-
тралізації. Саме під впливом децентралізації по-
чинає активно формуватися і розвиватися дієве 
місцеве самоврядування як публічна влада терито-
ріальних громад, що функціонують на локальному 
рівні соціуму на відповідній території держави в 
межах відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці та вирішують питання місцевого значення, 
виходячи з індивідуальних і колективних інтересів 
та потреб їхніх жителів –  членів територіальної 
громади на основі Конституції і законів України.

Питання децентралізації публічної влади та 
розвиток в її умовах місцевого самоврядування 
пов’язані між собою генетичним зв’язком. Це де-
термінується наступними аргументами.

По-перше, вони безпосередньо стосуються пи-
тання оптимальної організації публічної влади в 
унітарній державі, саме в цих умовах, коли на фоні 
безпрецедентного розвитку міждержавної інтеграції 
колосальні міждержавні об’єднання та окремі ма-
кродержави на засадах побудови публічної влади на 
принципах жорсткої централізації зазнають краху. 
Причиною таких глобальних подій якраз і є деструк-
тивні тенденції, що виникли та накопичувалися в 
державах унаслідок відсутності збалансованої пу-
блічної влади, яка за певних умов виявилася або гі-
перцентралізованою (наприклад, як Союз РСР), або 
недостатньо централізованою (наприклад, як СФР 
Югославія). Слід зазначити, що обидві такі крайно-
щі в своєму потенціалі були спроможні і фактично 
призвели до розпаду державних утворень. Таким 
чином, оптимально організована публічна влада є не 
тільки основною проблемою самозбереження дер-
жави, а крім того – проблемою ефективного функці-
онування феномену державності, її дієвої адаптації 

до умов, які безперервно змінюються – саме в таких 
умовах починають стабільно функціонувати обидва 
рівні публічної влади – публічна державна влада і 
публічна самоврядна (муніципальна) влада, що уо-
соблює місцеве самоврядування [1].

По-друге, ця проблематика постала в Україні на 
сьогоднішній день дуже гостро і щонайменше у по-
єднанні трьох аспектів:

перший – це статично-онтологічний аспект, що 
уособлює собою актуалізацію, об’єктивацію і ре-
зультат вибудовування раціональної моделі влад-
них відносин на кожному з етапів розвитку сучас-
ної держави як основи державного устрою України. 
Бо наявна модель публічної влади не тільки є не-
ефективною, а й доволі конфліктогенною, що при-
зводить до дублювання повноважень між вико-
навчою владою та главою держави, між місцевими 
органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування, а також до виникнення між ними 
конкуруючої компетенції, що у підсумку призво-
дить до конституційних та законодавчих компетен-
ційних конфліктів. Слід зазначити, що вже через 7 
років по прийнятті Конституції України 1996 року 
[2], що фактично закріпила таку модель публічної 
влади, постало питання про її коригування саме в 
принципових питаннях її організації; 

другий – це функціонально-праксеологічний 
аспект, як результат поточної політики, виконан-
ня державою її програмних завдань і функцій, 
розв’язання протиріч, що виникають у процесі сус-
пільного розвитку. На жаль, Україна в цьому кон-
тексті продемонструвала свою неготовність до со-
ціально-політичного оновлення, вона стала відома 
як країна, що є вельми непослідовною у здійсненні 
найважливіших внутрішньо- та зовнішньополітич-
них проектів. Причому і європейські, і вітчизняні 
політики і науковці-дослідники констатують не 
тільки невиправдано повільні темпи її економічно-
го та соціального розвитку як результат непрозорої 
та неоптимальної організації публічної влади і су-
перечливого розвитку владних процесів у державі, 

Роль децентралізації публічної 
влади в становленні та розвитку 
місцевого самоврядування в Україні

МОГІЛЕВСЬКИЙ В.С.,

аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України
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а й високий рівень бюрократизму та корупції, що 
роблять процеси реновації фактично неможли-
вими, прирікаючи їх текти в помилковому руслі 
(circulus vitiosus), та призводять до нового тріумфу 
олігархів і реакціонерів;

третій – це аспект екстраординарного порядку, 
що міститься в екстраординарних умовах функці-
онування державності, коли наявний факт анексії 
частини території України сусідньою державою та 
розв’язання військових дій на сході України, що 
фактично не тільки ускладнює економічні та соці-
альні реформи, а й загострює соціально-політичний 
стан і соціально-економічну кризу в державі, що 
на тлі деструктивних тенденцій у сфері організації, 
функціонування і здійснення публічної влади лише 
поглиблює кризові явища та робить їх системними.

Тому саме в цих умовах децентралізація пу-
блічної влади може стати тим універсальним ін-
струментом та управлінською парадигмою, яка за 
рахунок перерозподілу повноважень між різними 
рівнями публічної влади зможе не тільки детер-
мінувати і стимулювати економічні реформи, а й 
активізувати їх, суттєво підвищивши рівень життя 
членів територіальних громад, які функціонують у 
сфері місцевого самоврядування, за рахунок пере-
розподілу фінансових, матеріальних, кадрових, ор-
ганізаційних та нормативних ресурсів, що спрямо-
вуватимуться по типу «згори – вниз».

Ступінь наукової розробки теми. За цих умов оче-
видною є потреба в серйозних наукових досліджен-
нях, доктринальному супроводженні та забезпечен-
ні проблематики, присвяченій сутності публічної 
влади, її характеристиці з точки зору архітектонічної 
структури, режиму існування, суб’єктно-об’єктному 
складу, методам і формам здійснення тощо. Аналіз 
наукових надбань фахівців із зазначеної пробле-
матики інших країн переконливо свідчить, що ця 
проблема є важливою і актуальною не тільки для 
України – її універсальність та об’єктивний ха-
рактер знаходять своє відображення в політичній 
практиці та юридичній науці  багатьох країн. Серед 
найбільш вагомих досліджень на цих теренах варто 
згадати, насамперед, праці таких відомих зарубіж-
них дослідників, як Д. Бейли, Ж. Ведель, Б. Гурне, 
Ж. Тускоз, П. Кінг, Д. Елазар, У. Райкер, Л. Флогетіс 
та інших, які фундаментально опрацювали питання 
оптимальної побудови публічної влади в умовах фе-
деративної держави. 

Cтан дослідження проблеми організації публіч-
ної влади в Україні явно недостатній. Хоча інте-

рес до нього за десятиріччя незалежного існування 
держави суттєво зріс, все-таки дослідники обмеж-
уються здебільшого порівняльним аналізом систем 
права чи правових інститутів окремо взятих країн. 
Та й таких праць очевидно мало  – серед них слід 
назвати роботи В.Б. Авер’янова, Р. Агроноффа, 
М.О. Баймуратова, І.В. Балабанової, О.В. Батанова, 
Ю.Ю. Бальція, О.М. Бориславської, Т. Брауна, 
Є.А. Василькової, О.Д. Василіка, В.П. Гро бової, 
І.В. Дробуш, І.Б.  Заверухи, А.П.  Зайця, В.М. Кампа, 
М.І. Корнієнка, О.В.  Корпаня, В.І.  Кравченка, 
В.В.  Кравченка, П.Ф.  Мартиненка, М.П. Орзіх, 
С.А.  Панасюка, В.Ф. Погорілка, М.О. Пухтинського, 
Н.І. Рудої, А.Ф. Ткачука, В.М. Шаповала, Ю.С. Шем-
шу ченка та ін. У наукових працях зазначених авторів 
хоча й проаналізовано великий за обсягом фактич-
ний матеріал, присвячений різним аспектам органі-
зації та трансформації публічної влади в Україні, в 
тому числі й проблематиці становлення та розвитку 
місцевого самоврядування в умовах децентралізації 
публічної влади, але не завжди цей аналіз завершу-
ється відповідними теоретичними узагальненнями 
та праксеологічним рекомендаціями. Щодо спеці-
альних робіт, присвячених загальнотеоретичним та 
правовим проблемам організації публічної влади, то 
вони в Україні практично відсутні.

Тому метою цієї статті є дослідження ролі де-
централізації публічної влади в становленні та роз-
витку місцевого самоврядування в Україні.

Викладення основного матеріалу. Для розкриття 
сутності досліджуваної проблематики вважаємо за 
потрібне надати і проаналізувати дефінітивне ви-
значення феномену «децентралізація публічної 
влади», в якому термін децентралізація має осно-
вне онтологічне та аксіологічне значення і відіграє 
роль «опорного» терміну.

Перш за все, в аксіологічному аспекті варто 
відмітити, що вкрай мала та явно недостатня ви-
вченість такого найважливішого способу управ-
лінського впливу, як «децентралізація» та його 
антоніма-антипода – «централізація», на слушну 
думку С.М. Махіної, є яскравим прикладом про-
галин у науці державного (публічного) управління 
[3]. А оскільки централізація і децентралізація і є 
власне основами, базисними началами, універсалі-
ями державного управління (способами, методами 
і навіть формами), то й до встановлення їх опти-
мального співвідношення, звільненого від уже ві-
домих у нашій державі «кренів» у той чи інший бік, 
і таких, що дають загалом найбільш позитивний 
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результат, необхідно підійти з наукової точки зору 
вже найближчим часом [4].

Таким чином, можна зробити проміжний висно-
вок, що «децентралізація», яка є протилежним за зміс-
том терміном «централізації», по-перше, знаходиться 
з протилежним за змістом поняттям в складному се-
мантико-лінгвістичному зв’язку; по-друге, належить 
до основ, базисних начал державного управління; по-
третє, вона виступає і як централізація, її способами, 
методами і навіть формами; по-четверте, основною 
метою державного управління є встановлення їх опти-
мального співвідношення без негативних перекосів у 
той чи інший бік; по-п’яте, розумний баланс наведених 
понять дає найбільш позитивний результат у держав-
ному управлінні; по-шосте, до вивчення зазначених 
понять-термінів необхідно підійти з наукової точки 
зору найближчим часом, враховуючи їхню особливу 
актуальність та значущість у державному управлінні; 
по-сьоме, саме децентралізація повноважень публіч-
ної влади в умовах надмірної їх централізації стає мо-
гутнім важелем трансформації та реформування як 
системи державного управління, так і системи місце-
вого самоврядування в унітарній державі.

Другим аргументом, що має особливе доктри-
нально-наукове значення користі дослідження фе-
номена-терміна «децентралізація» є те, що раніше у 
вітчизняній науці як адміністративного права, так 
і публічного управління (донедавна, державного 
управління. – Авт.) не склалася не тільки логічно 
обґрунтована наукова теорія централізації і децен-
тралізації, а й не сформувались однозначні позиції 
щодо їх значення і розуміння, а також їхньої уні-
версальності для управління соціальними процеса-
ми на всіх рівнях соціуму (до сьогодні панує думка, 
що, наприклад, децентралізація є прерогативою та 
іманентним явищем лише для державного управ-
ління, але не для управління муніципального. – 
Авт.), хоча всі передумови історичного характеру, 
а також умови їхнього широкого використання 
в управлінських процесах вже сформувалися та 
потребують адекватних дій представників кон-
ституційної, адміністративної і муніципальної на-
уки щодо доктринального обґрунтування, супрово-
дження та забезпечення зазначених процесів.

Таким чином, можна зробити проміжний ви-
сновок, що наведені семантико-лінгвістичні термі-
ни відображають універсальні засоби соціального 
управління, причому з їхнім використанням стає 
можливим його доктринальне розуміння, детермі-
нація та «обслуговування». 

Третім аргументом, який має методологічне на-
вантаження, є те, що саме функціональна зв’язка 
«централізація-децентралізація» в її збалансова-
ному та оптимальному вигляді, що базується на 
вагомому доктринальному забезпеченні, є єдиним, 
іманентним і універсальним шляхом до нормаліза-
ції виконавчої, управлінської діяльності держави, 
що дасть змогу не тільки сформувати і відтворити 
адекватну соціальну практику, уникаючи значної 
переваги дихотомічного маятника, який виникає у 
відносинах між зазначеними феноменами, в той чи 
інший бік, а й фактично забезпечити можливість те-
орії «наздогнати» практику. Тому вкрай необхідно 
створити доктринально-наукові засади централіза-
ції і децентралізації соціального управління на всіх 
рівнях суспільства (державного, муніципального 
тощо), причому не тільки стосовно вітчизняних 
потреб, а й міжнародних зобов’язань держави, як у 
рамках ратифікованих нею міжнародно-правових 
договорів, так і визнаних нею міжнародних право-
вих стандартів. І вже на цій широкій доктриналь-
но-праксеологічній основі здійснювати подальше 
реформування і модернізацію всього публічного 
управління в Україні з акцентуацією на формуван-
ні національної моделі місцевого самоврядування, 
яка базується на децентралізації, субсидіарності, 
самостійності, автономності, повсюдності та гаран-
тованості місцевого самоврядування в державі.

Проміжним висновком тут може стати положен-
ня про генетично-онтологічний зв’язок теорії та 
практики, який в умовах децентралізації публічної 
влади є гарантом успіху в здійсненні важливих ре-
форм, від яких залежить стабільне функціонуван-
ня демократичної правової державності в Україні.

Становить науковий та практичний інтерес і ви-
значення змістового наповнення терміна «децен-
тралізація». Вважаємо, що для цього в науковому 
пошуку слід рухатися від змістового наповнення 
протилежного терміну «централізація». 

Так, в Енциклопедичному словнику Брокгауза 
і Ефрона централізація – це система державного 
устрою, при якій центральна влада прагне не тіль-
ки регулювати загальний напрям державного жит-
тя, але і керувати діяльністю місцевої влади, під-
порядкувати своєму безпосередньому впливу всі 
або багато сторін місцевого життя. Централізації 
протилежна система децентралізації, при якій роз-
межовуються функції центральної влади і місцевих 
властей, причому обсяг прав останніх розширюєть-
ся за рахунок обсягу прав першої. Як наголошуєть-
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ся в словнику, поняття децентралізації споріднене 
з поняттям самоврядування, але не тотожне йому; 
перше з цих понять ширше, оскільки до нього вхо-
дять також федеративний устрій і абсолютна авто-
номія областей, тоді як місцеве самоврядування 
передбачає неодмінно залежність від центральної 
законодавчої влади. З іншого боку, зазначає автор, 
самоврядування можливе як явище, що існує в од-
ній тільки частині держави, для однієї або декіль-
кох його провінцій, тоді як централізація є загаль-
ний принцип державного устрою [5].

Наукова цінність наведеної позиції міститься в 
широкому розумінні децентралізації, яка:

– по-перше, виступає системою державного 
устрою, тобто територіальною організацією держав-
ної влади, поділом її на певні складові частини з метою 
найкращого управління суспільством, взаємозв’язком 
окремих складових частин держави між собою і її 
спільними вищими (центральними) державними ор-
ганами [6], тобто основою взаємовідносин держави, її 
органів та органів місцевого самоврядування (консти-
туююча ознака децентралізації. – Авт.);

– по-друге, є системою протилежною централі-
зації, коли центральна влада прагне до абсолютного 
панування, регулюючи не тільки загальний напрям 
державного життя, а й втручається і керує діяльністю 
місцевої влади, в тому числі й органів місцевого са-
моврядування, прагнучи підпорядкувати своєму без-
посередньому впливу всі або багато сторін місцевого 
життя (альтернативна ознака децентралізації. – Авт.);

– по-третє, споріднена з поняттям самовряду-
вання, але не тотожна йому, бо децентралізація 
з цих понять є більш ширшим, оскільки до нього 
входять також федеративний устрій і цілковита ав-
тономія областей, тоді як місцеве самоврядування 
передбачає неодмінну залежність від центральної 
законодавчої влади (децентралізація як об’єкт по-
рівняння та співвідношення – компаративна озна-
ка децентралізації. – Авт.); 

– по-четверте, вона суттєво співпадає з місце-
вим самоврядуванням, бо  територія держави, де 
функціонує місцеве самоврядування, є територією 
децентралізації, причому вона може існувати в од-
ній тільки частини держави, для однієї або декіль-
кох її провінцій (територіальних сегментів), тоді як 
централізація є загальним принципом державного 
устрою (децентралізація як суб’єкт субординації в 
рамках державного устрою – інституційна ознака 
децентралізації. – Авт.).

Словник практичних термінів менеджменту 

містить більш ємне та технологічне визначення 
поняття децентралізації, під якою розуміють пере-
дачу функцій управління від центральних органів 
влади місцевим органам, розширення кола повно-
важень органів управління нижчого рівня за раху-
нок вищих [7]. Вважаємо, що наведена дефініція на 
практиці практично є парадигмальною основою де-
централізації, її технологічним та процесуальним 
змістом та наповненням.

Виходячи з того, що ми проводимо правове дослі-
дження феномена децентралізації, цікавою є позиція 
дослідника М.В. Ходова, який у своєму дисертаційно-
му дослідженні наводить такі визначення понять цен-
тралізація і децентралізація. Централізація публіч-
ної (державної) влади – це обумовлений сукупністю 
об’єктивних і суб’єктивних факторів політико-право-
вий процес, що здійснюється (як правило) в установ-
леному законом порядку та проявляється у вигляді 
переходу владних повноважень від децентралізованої 
підсистеми до централізованої з метою мінімізації 
термінів між прийняттям управлінського рішення і 
його реалізацією. Децентралізація, в свою чергу, це 
обумовлений сукупністю об’єктивних і суб’єктивних 
факторів, політико-правовий процес переходу влад-
них повноважень від централізованої підсистеми до 
децентралізованої, що здійснюється в установленому 
законом порядку з метою найбільш ефективного при-
йняття і виконання управлінських рішень [8].

Наведена доктринальна позиція є швидше 
управлінсько-правовою, але досить вдалою з ак-
сіологічно-методологічних позицій, бо, по-перше, 
демонструє нормативну основу децентралізації – 
вона здійснюється в установленому законом по-
рядку; по-друге, з першого витікає її легальний 
характер – вона здійснюється відповідно до норм 
права; по-третє, звертає на себе увагу онтологічна 
сутність децентралізації – це політико-правовий 
процес; по-четверте, треба зосередити увагу на про-
цесуальній природі децентралізації – це процес як 
такий, що обумовлений, встановлений та регламен-
тований нормами права; по-п’яте, слід відмітити її 
легітимний характер – децентралізація визнається 
всіма суб’єктами політико-правових відносин як 
процес переходу владних повноважень; по-шосте, 
виокремлюється її об’єктний характер – це по-
літико-правовий процес переходу саме владних 
повноважень; по-сьоме, слід звернути увагу на її 
суб’єктний характер – такими суб’єктами виступа-
ють централізовані та децентралізовані підсистеми 
(структури), які функціонують в межах єдиної сис-
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теми державного управління; по-восьме, акценту-
ється увага на її телеологічному контексті – метою 
децентралізації є прийняття найбільш ефективних  
управлінських рішень та їх виконання. 

Виходячи з нормативного, легального, легітим-
ного та процесуального аспектів децентралізації, 
варто зазначити, що вивчення досвіду зарубіжних 
країн у сфері децентралізації державної влади свід-
чить, що сам термін «децентралізація» стосовно 
державної влади в конституційному форматі по-
страдянських держав вживається тільки в кон-
ституційному законодавстві України. Так, у статті 
132 розділу IX Конституції України 1996 року  за-
кріплено положення про те, що «територіальний 
устрій України» ґрунтується на принципах «поєд-
нання централізації і децентралізації в здійсненні 
державної влади». У конституціях інших держав 
використані інші терміни, пов’язані за змістом із 
процесом децентралізації державної влади. 

Тому слід визнати досить продуктивною пропо-
зицію І.Ф. Ляпіна про доцільність трактувати де-
централізацію державної влади в широкому, вузько-
му і традиційному розумінні [9]. Широким змістом 
охоплюються всілякі конституційні форми роз-
осередження державної влади. Цей підхід зближує 
децентралізацію з системою поділу влади в частині 
прояву їх як «по горизонталі», так і «по вертикалі». 
При цьому необхідно пам’ятати, що децентралізація 
стосується будь-якої публічної влади, а поділ вла-
ди –  виключно державної. У цьому аспекті децен-
тралізація може мати конституційну, законодавчу і 
договірну правову природу, а поділ влади може іс-
нувати тільки в перших двох. Виходячи з цього, ми 
можемо стверджувати, що децентралізація – явище 
більш загальне, ніж поділ влади.

У вузькому розумінні децентралізація держав-
ної влади – це такий конституційний спосіб роз-
осередження влади, при якому в установленому 
порядку, в передбачених межах, обсягах і формах 
здійснюється доцільне переведення владних по-
вноважень із загальнодержавного на інший, іс-
торично сформований у конкретній країні рівень 
влади (у нашому дослідженні на рівень місцевого 
самоврядування. – Авт.).

А в традиційному сенсі децентралізація держав-
ної влади постає перед нами як конституційний спо-
сіб її розосередження, що виражається в низхідному 
переміщенні повноважень між органами, які пред-
ставляють виконавчу гілку державної влади і здій-
снюють контроль в межах переданих повноважень.

Слід зазначити, що всі три наведених аспекти без-
посередньо стосуються проблематики децентраліза-
ції публічної влади. Перший (широкий) – охоплює 
розподіл публічної влади на два її рівні – публічну 
державну владу і публічну самоврядну (муніци-
пальну) владу [10]. Другий (вузький) – передбачає 
раціонально-управлінський ракурс децентралізації 
з метою формування розширеної компетенційної 
бази місцевого самоврядування та його органів [11]. 
Третій (традиційний) містить парадигмально-тех-
нологічну характеристику здійснення децентралі-
зації у формі делегування повноважень виконавчої 
влади на більш нижчий рівень управління, внаслі-
док чого в органів місцевого самоврядування вини-
кають делеговані повноваження. Варто зазначити, 
що такий аспект у контексті розвитку місцевого са-
моврядування є децентралізацією лише за назвою, 
але не за суттю, бо він не передбачає передачу зазна-
чених повноважень у власну компетенцію органів 
місцевого самоврядування [12]. 

Має науковий інтерес розвиток місцевого са-
моврядування в умовах реальної децентралізації, 
коли їхня власна компетенція поповниться новими 
повноваженнями та фінансовими ресурсами, які 
будуть передані під виконання таких повноважень.

Справа в тому, що місцеве самоврядування є ін-
ститутом, який стимулює подальший демократич-
ний розвиток державності – воно виступає одним 
із найважливіших інститутів громадянського сус-
пільства, бо фактично створює простір, в якому до-
зволяється його членам вільно діяти на свій розсуд 
і в своїх інтересах (індивідуальних, групових, ко-
лективних, класових, національних, етнічних, ре-
лігійних, статевих, вікових тощо) в правовільному, 
тобто вільному від державно-правового втручання, 
просторі і реалізовувати свої життєві устремління. 
Така сепарація інтересів та їх переважна реалізація 
на локальному рівні функціонування соціуму, з од-
ного боку, дає можливість державним інституціям 
сконцентрувати увагу на вирішенні домінуючих 
питань діяльності держави (національна безпека, 
оборона, зовнішня політика, громадський поря-
док), що, безумовно, розвантажує профільну діяль-
ність та звільняє органи держави від необхідності 
вирішувати питання, які їм не властиві. А з іншо-
го  – суттєво підвищує автономність особистості, 
формує у неї демократичні поведінкові установки, 
дає змогу продукувати (виробляти), проявляти 
більш широкий спектр інтересів у різних сферах 
суспільного життя, виходячи з її екзистенційний 
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устремлінь та потреб, реалізовувати їх у рамках 
громадянського суспільства без втручання дер-
жави. Тому, чим ширшою та оптимальнішою буде 
компетенційна база місцевого самоврядування, 
чим реальнішою буде правосуб’єктність суб’єктів 
та органів локальної демократії, насамперед, 
правосуб’єктність територіальної громади, яка на 
жаль, залишається лише декларативним суб’єктом 
місцевого самоврядування, тим менше державі 
треба буде втручатися в процес функціонування 
місцевого самоврядування, де працюватимуть ак-
тивні процеси самоорганізації та самодіяльності. А 
це, з одного боку, розвантажить державно-правові 
інститути у часовому контексті, та надасть можли-
вість сформувати ефективну систему державного 
контролю за місцевим самоврядуванням. А з іншо-
го – дасть можливість вивільнити ініціативу тери-
торіальних громад, їх членів, сформованих ними 
органів щодо формування нових ініціативних та 
ефективних форм і методів здійснення локальної 
демократії в інтересах жителів територій. 

Розвиток та зміцнення Української держави, її 
включення в європейські та світові інтеграційні 
процеси, утвердження власного шляху розвитку 

та місця в геополітичному оточенні нерозривно 
пов’язане з організацією публічної влади, яка би 
відповідала сучасним тенденціям правового роз-
витку та міжнародним стандартам у цій сфері. 
Перший крок на цьому шляху Україна зробила в 
1997 році, ратифікувавши Європейську Хартію 
місцевого самоврядування [13], яка була схвалена 
Радою Європи в 1985 році [14]. Наступним кроком 
став Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» від 21 травня 1997 року [15], але, як 
відомо, дієва система місцевого самоврядування в 
нас практично відсутня, в той час як належне спів-
відношення повноважень державних інститутів і 
органів місцевого самоврядування є показником 
оптимальної моделі організації публічної влади в 
державі. Тому саме децентралізація є тим фунда-
ментом, який дасть можливість сформувати таке 
оптимальне співвідношення та легалізувати на-
ціональну модель місцевого самоврядування, яке 
базується на європейському досвіді. Відтак зміни 
до Конституції України в частині децентралізації 
влади [16], прийняти Верховною Радою України 
в першому читанні, є першим кроком на шляху до 
вирішення цих завдань.
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Вступ 

8 листопада 2001 року Постійна комісія Парла-
ментської Асамблеї, діючи від імені Асамблеї, при-
йняла Резолюцію 1264 (2001), у якій запропонувала 
Венеціанській комісії 1: 

i. заснувати робочу групу в складі представників 
Парламентської Асамблеї, Конгресу місцевої й регіо-
нальної влади Європи й, можливо, інших організацій, 
що мають досвід роботи в цій царині, з метою регу-
лярного обговорення питань, стосовних до виборчо-
го права; 

ii. розробити звiд правил гiдної належноï практики 
виборiв, що може бути базований на деяких з осно-
вних пропозицiй, що знаходяться у додатку i якi були 
прийнятi за основу цiєï резолюцiï, з урахуванням того, 
що такий звiд повинен включати диспозицiï які роз-
повсюджуються на передвиборчий, виборчий перiоди 
та на перiод безпосередньо пiсля виборiв. 

iii. до тієї міри, яку дозволяють наявні ресурси, 
підготувати звід принципів, що лежать в основі єв-
ропейських виборчих систем, шляхом координації, 
стандартизації й розробки поточних і перспектив-
них досліджень і заходів. У середньостроковій пер-
спективі слід передбачити внесення зібраної інфор-
мації про європейські вибори в базу даних, а так само 
їх аналіз і поширення спеціалізованим підрозділом. 
Подані далі керівні принципи конкретизують три ас-
пекти цієї резолюції. Вони були схвалені «Радою з де-
мократичних виборів» – спільною робочою групою, 
створеною відповідно до резолюції Парламентської 
Асамблеї, – на її другому засіданні (3 липня 2002 
року), а відтак затверджені Венеціанською комісією 
на її 51-й сесії (5-6 липня 2002 року);

вони побудовані на базі основних принципів загаль-
ноєвропейського досвіду в галузі виборів; і, нарешті, 
вони лежать в основі зводу рекомендованих норм 
належного проведення виборів. Пояснювальна допо-
відь з’ясовує, дає визначення й уточнює норми, закрі-
плені в керівних принципах, і, за потреби, наводить 
рекомендації з конкретних питань. Доповідь була 
затверджена «Радою з демократичних виборів» на її 
третьому засіданні (16 жовтня 2002 року), а потім 
Венеціанською комісією – на 52-й сесії (18-19 жовт-
ня 2002 року). Звід правил належної практики з ви-
борчих питань» було прийнято Парламентською 
Асамблеєю Ради Європи на сесії 2003 року - першу 
частину, а також Конгресом місцевих та регіональ-
них влад Європи на його весняній сесії 2003 року. На 
прохання, висловлене Парламентською Асамблеєю 
в її резолюції, цей документ побудовано на підставі 
керівних принципів, наведених у пояснювальній запис-
ці, що додається до доповіді, на базі якої Асамблея 
ухвалила була свою резолюцію (Док. 9267). У ньому 
також враховані результати роботи Венеціанської 
комісії в галузі виборів, що резюмується в документі 
CDL (2002) 7.

КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ЩОДО ВИБОРІВ
прийняті Венеціанською комісією 

на 51-й пленарній сесії
(Венеція, 5-6 липня 2002 року) 

I. ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ 
В ГАЛУЗІ ВИБОРІВ 

Виборча спадщина Європи спирається на такі п’ять 
засад виборчого права: загальність, рівність, вільність, 

Страсбург, 30 жовтня 2002 р. CDL-AD(2002)023rev

Висновок n° 190/2002 

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÀ ÊÎÌIÑIß ÇÀ ÄÅÌÎÊÐÀÒIÞ ×ÅÐÅÇ ÏÐÀÂÎ
(ÂÅÍÅÖ²ÀÍÑÜÊÀ ÊÎÌ²Ñ²ß)

ÊÎÄÅÊÑ ÍÀËÅÆÍÎ¯ ÏÐÀÊÒÈÊÈ Ó ÂÈÁÎÐ×ÈÕ ÑÏÐÀÂÀÕ 
ÊÅÐ²ÂÍ² ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÒÀ ÏÎßÑÍÞÂÀËÜÍÀ ÄÎÏÎÂ²ÄÜ,

óõâàëåí³ Âåíåö³àíñüêîþ êîì³ñ³ºþ íà 52-é ñåñ³¿
(Âåíåö³ÿ, 18-19 æîâòíÿ 2002 ðîêó) *

*
 Офіційний переклад українською мовою.

1 Пункт 6; див. Док. 9267, доповідь Комісії з політичних питань, доповідач: п. Клерфэй
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 таємність і безпосередність. Крім того, вибори мають 
провадитися регулярно. 

1. Загальне виборче право 
1.1. Правило й винятки 
Загальне виборче право означає, в принципі, що 

кожна людина має право обирати й бути обраною. 
Однак це право може й, по суті, має бути обмежене 
певними умовами: 

a. Вік:
i. право обирати і бути обраним має залежати від 

досягнення мінімального віку;
ii. право обирати має бути отримане щонайпізні-

ше з досягненням повноліття;
iii. бажано, щоб право бути обраним було отрима-

не в тому ж віці, що й право обирати, але що-
найпізніше в 25 років, за винятком особливого 
вікового цензу для займання певних посад (на-
приклад, членів верхньої палати законодавчого 
органу або глави держави). 

b. Громадянство:
i. може бути встановлена вимога щодо грома-

дянства; 
ii. разом з тим було б доцільно дозволити інозем-

цям, що проживають у даній місцевості довше 
певного строку, брати участь у місцевих вибо-
рах. 

c. Ценз осілості:
i. може бути встановлена вимога щодо місця 

проживання;
ii. місце проживання в даному разі тлумачиться 

як місце звичного проживання;
iii. ценз осілості щодо громадян встановлюватися 

не може, за винятком участі в місцевих або ре-
гіональних виборах;

iv. необхідна тривалість проживання не має пере-
вищувати шести місяців; більш тривалий тер-
мін може встановлюватися винятково з метою 
захисту національних меншин;

v. правом обирати й бути обраним можуть бути 
наділені й громадяни, що проживають за кор-
доном. 

d. Позбавлення права обирати й бути обраним:
i. можливість позбавлення права обирати й бути 

обраним може бути передбачена, але тільки за 
такої сукупності умов:

ii. це має бути передбачене в законі;
iii. має бути дотримано принципу пропорційності; 

умови позбавлення права бути обраним мо-
жуть бути менш жорсткими, ніж умови позбав-
лення права обирати;

iv. підставою для такого позбавлення має бути ви-
знання особи недієздатною через психічне за-
хворювання або засудження за тяжкі злочини;

v. окрім того, позбавлення політичних прав або 
визнання недієздатним через психічне захво-
рювання має бути ясно проголошене в рішенні 
суду. 

1.2. Списки виборців 
Для того, щоб списки виборців уважалися достовір-

ними, доконечним є виконання наступних критеріїв:
i. списки виборців мають бути постійними;
ii. вони мають обновлятися регулярно, але що-

найменше раз на рік. Там, де виборців не ре-
єструють автоматично, має бути передбачена 
можливість їх реєстрації протягом порівняно 
тривалого часу;

iii. списки виборців мають бути оприлюднені;
iv. має існувати адміністративна процедура – під 

судовим контролем – або судова процедура, 
що дозволяє зареєструвати не внесеного до 
списку виборця; реєстрація на виборчій діль-
ниці в день виборів здійснюватися не може;

v. має існувати аналогічна процедура, що дозво-
ляє виборцям вносити виправлення в непра-
вильні записи;

vi. для того, щоб особа, що змінила місце прожи-
вання або досягла встановленого в законі міні-
мального віку після дати остаточної публікації 
списків, могла взяти участь у голосуванні, може 
бути передбачена їх реєстрація в додатковому 
списку. 

1.3. Реєстрація кандидатів: 
i.  реєстрація окремих кандидатів або списків 

кандидатів може бути обумовлена збором міні-
мального числа підписів;

ii. закон не має ставити вимогу зібрати підписи 
понад одного відсотка виборців у відповідному 
окрузі;

iii. при перевірці підписів слід дотримуватися чіт-
ких правил, зокрема щодо встановлених стро-
ків;

iv. процес перевірки має, в принципі, охоплювати 
всі підписи; однак після того, як буде незапере-
чно встановлено, що необхідне число підписів 
уже зібрано, інші підписи можуть не перевіря-
тися;

v. підтвердження повноважень кандидатів має 
бути завершене до початку виборчої кампанії;

vi. якщо кандидат або партія мусять вносити пев-
ну заставну суму, вона має підлягати відшко-
дуванню в разі, якщо цей кандидат або партія 
набирають більше певного встановленого від-
сотка голосів; як сума застави, так і відсоток 
голосів не мають бути надмірними; 
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2. Рівні виборчі права 
Рівність виборчих прав має на увазі таке: 

2.1. Рівність прав при голосуванні: 
Кожен виборець має, в принципі, один голос; у тому 

разі, коли виборча система передбачає наявність у ви-
борців більше одного голосу, кожен виборець має рів-
ну кількість голосів. 

2.2. Рівноправність голосів: 
Місця в виборному органі мають рівномірно розпо-

ділятися між виборчими округами.

Принцип рівноправності голосів
i.  має поширюватися принаймні на вибори до 

нижніх палат законодавчих органів та стосовно 
до регіональних і місцевих виборів;

ii. має на увазі справедливий і чіткий розподіл 
місць між виборчими округами на підставі одно-
го з наступних критеріїв: чисельність населен-
ня даного округу, чисельність громадян, що в 
ньому проживають (включно з неповнолітніми), 
чисельність зареєстрованих виборців і, можли-
во, чисельність фактично голосуючих жителів. 
Можна передбачити відповідне поєднання цих 
критеріїв розподілу;

iii. Можуть бути взяті до географічний критерій та 
межі адміністративного поділу чи й, можливо, 
навіть історичні границі;

iv. Максимально припустиме відхилення від нор-
ми не мало б перевищувати 10 відсотків, але в 
жодному разі не може перевищувати 15 відсо-
тків, за винятком особливих обставин (захист 
інтересів компактно розселеної меншини, адмі-
ністративна одиниця з низькою щільністю на-
селення);

v. З метою гарантувати рівні виборчі можливості, 
розподіл місць має переглядатися принаймні 
раз на десять років, бажано, не під час прове-
дення виборів;

vi. У багатомандатних виборчих округах місця ре-
комендовано перерозподіляти без зміни меж 
виборчих округів, які, по змозі, мають збігатися 
з адміністративними межами;

vii. У разі перегляду меж виборчих округів – від-
повідно до вимог одномандатної системи – він 
має: 
- бути неупередженим;
- не завдавати шкоди інтересам національних 

меншин;
- з урахуванням думки комісії, більшість складу 

якої є незалежні члени, серед котрих бажа-
но мати спеціаліста з географії, соціолога й 
урівноважену кількість представників партій 

і, за потреби, представників національних 
меншин. 

2.3. Рівність можливостей 
a. Всім партіям і кандидатам мають бути гарантова-

ні рівні можливості, що має на увазі безстороннє став-
лення органів державної влади, зокрема до:

i.  виборчої кампанії;
ii. висвітлення в засобах масової інформації, зо-

крема ЗМІ державних;
iii. державного фінансування партій і кампаній. 

b. Залежно від свого предмета, ця рівність може 
бути абсолютною чи пропорційною.

У випадку абсолютної рівності ставлення до полі-
тичних партій не враховує їхньої поточної впливовості 
в парламенті або підтримки електорату. У випадку про-
порційної рівності статус політичних партій мають ви-
значати результати, досягнуті ними на виборах. Рівні 
можливості забезпечуються, зокрема, при розподілі 
ефірного часу на радіо й телебаченні, державних ко-
штів й інших форм підтримки. 

c. Відповідно до принципу свободи вираження по-
глядів, закон має передбачати певний мінімальний до-
ступ всіх учасників виборів в ході передвиборної кам-
панії й агітації до приватних електронних ЗМІ.

d. Фінансування політичних партій, кандидатів і пе-
редвиборних кампаній має бути прозорим. 

e. Принцип рівності можливостей може, за певних 
обставин, бути підставою для обмеження загальних 
витрат політичних партій, зокрема на агітацію. 

2.4. Рівність і національні меншини 
a. Має бути дозволена діяльність партій, що пред-

ставляють національні меншини. 
b. Рівності виборчих прав, у принципі, не супере-

чить встановлення спеціальних норм, що гарантують 
національним меншинам певну квоту місць або винят-
ки зі звичайних правил розподілу місць (наприклад, 
незастосування процентного бар’єра). 

с. Жоден з кандидатів або виборців не зобов’язаний 
розкривати своєї належності до національних меншин. 

2.5. Рівність і паритет статей 
Правові норми, що встановлюють мінімальний від-

соток осіб тієї або другої статі серед кандидатів, не 
слід розглядати як такі, що суперечать принципові рів-
ності виборчих прав, якщо вони спираються на поло-
ження Конституції. 

3. Вільне голосування 

3.1. Свобода виборців формувати свою думку 
a. Державні органи зобов’язані дотримувати без-

сторонності, зокрема стосовно до:
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i.  засобів масової інформації;
ii. наочної агітації;
iii. права на демонстрації;
iv. фінансування партій і кандидатів. 

b. На державні органи покладають ряд позитивних 
зобов’язань: вони, зокрема, зобов’язані:

i.  оприлюднити імена висунутих кандидатів;
ii. дати виборцям можливість ознайомитися зі 

списками кандидатів й окремими кандидата-
ми, що беруть участь у виборах, наприклад, 
шляхом належного розміщення засобів на-
очної агітації;

iii. інформація, згадана вище, має бути доступна 
мовами національних меншин. 

c. Порушення обов’язку дотримувати нейтраліте-
ту або обмеження свободи виборців формувати свою 
думку має тягти за собою застосування санкцій. 

3.2. Свобода волевиявлення виборців і боротьба з 
порушеннями на виборах 

i.  процедура голосування має бути простою;
ii. виборці мають завжди отримати змогу голосу-

вати на виборчій дільниці. Інші способи голо-
сування припустимі за таких умов:

iii. голосування поштою можна допускати тіль-
ки в тому разі, якщо пошта працює надійно й 
безпечно; коло тих, хто має право голосувати 
поштою, може бути звужене до осіб, що пере-
бувають у лікарнях або ув’язненні, або людей 
з обмеженою рухомістю, або осіб, що прожи-
вають за кордоном, виключаючи всяку можли-
вість махінацій і залякування;

iv. електронне голосування може бути використа-
не лише в тому випадку, якщо воно безпечне й 
надійне; виборці зокрема мають дістати змогу 
одержати підтвердження того, що вони прого-
лосували, і виправити, за потреби, допущену 
при голосуванні помилку з дотриманням таєм-
ниці голосування; система має бути транспа-
рентною;

v. голосування за довіреністю може бути дозво-
лене за умови його регламентації суворими 
правилами; число довіреностей, які може одер-
жати один виборець, мусить бути обмежене;

vi. використання переносних урн для голосування 
може допускатися лише за дотримання суво-
рих умов, що дозволяють запобігти ризику ма-
хінації;

vii. для оцінки вірогідності результатів голосуван-
ня слід застосувати принаймні два таких кри-
терії, як кількість виборців, що взяли участь у 
голосуванні, і кількість виборчих бюлетенів, 
вкинутих в урни для голосування;

viii. членам виборчих комісій треба заборонити 
вносити хоча б які зміни у виборчі бюлетені або 
робити на них якісь позначки;

ix. невикористані виборчі бюлетені мають постій-
но залишатися в приміщенні виборчої дільниці;

x. дільничні комісії мають включати представни-
ків кількох партій, а спостерігачам, призначе-
ним кандидатами, має бути дозволено надава-
ти допомогу під час голосування й підрахунку 
голосів;

xi. військовослужбовці мають, якщо це можливо, 
голосувати за місцем проживання. Якщо ні, до-
цільно зареєструвати їх для голосування на ви-
борчій дільниці поблизу місця їхньої дислока-
ції;

xii. підрахунок голосів бажано провадити на ви-
борчих дільницях;

xiii. підрахунок голосів має здійснюватися тран-
спарентно. Спостерігачам, представникам 
кандидатів і представникам засобів масової ін-
формації слід дозволити бути присутніми при 
підрахунку голосів. Ці особи мають також мати 
доступ до всіх протоколів;

xiv. передача результатів вищому органу має здій-
снюватися в прозорий спосіб;

xv. держава повинна карати будь-яке фальшу-
вання результатів виборів. 

4. Таємне голосування 
a. Для виборців таємне голосування – це не тільки 

право, але й обов’язок, невиконання якого має бути 
покаране шляхом визнання недійсним будь-якого ви-
борчого бюлетеня, зміст якого став відомий іншим. 

b. Голосування має здійснюватися особисто. 
Сімейне голосування або будь-які інші форми контр-
олю одним виборцем за волевиявленням іншого ма-
ють бути заборонені. 

c. Списки виборців, що проголосували, не мають 
бути оприлюдненi. 

d. Порушення таємниці голосування має тягти за 
собою накладення санкцій. 

5. Пряме голосування 
Обирати прямим голосування мають:

i.  членів принаймні однієї палати національного 
законодавчого органу;

ii. органи законодавчої влади рівня нижчого, ніж 
національний;

iii. місцеві ради. 

6. Періодичність виборів 
Вибори мають проводитися регулярно; строк пов-

новажень членів законодавчих зборів не має переви-
щувати 5 років. 
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II. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ 

1. Дотримання основних прав 
a. Демократичні вибори неможливі без дотримання 

прав людини, зокрема свободи слова й преси, свободи 
пересування по країні, свободи зборів й об’єднання в 
політичних цілях, зокрема для створення політичних 
партій. 

b. Обмеження цих свобод мають спиратися на нор-
ми закону, відповідати суспільним інтересам і принци-
пу пропорційності. 

2. Рівні регулювання і стабільність виборчого зако-
нодавства 

a. За винятком норм, що регулюють технічні питан-
ня й конкретні аспекти, – які можуть мати вигляд підза-
конних актів виконавчої влади, – норми виборчого пра-
ва мають бути закріплені принаймні у вигляді законів. 

b. Основні елементи виборчого права, зокрема 
власне виборчу систему, склад виборчих комісій і ви-
значення між виборчих округів не можна переглядати 
менш, як за рік до проведення виборів або ж їх треба 
закріпити в конституції або в документі, що має більше 
високий статус, ніж звичайний закон. 

3. Процесуальні гарантії 

3.1. Організація голосування безстороннім органом 
a. Відповідальність за застосування норм виборчо-

го права має нести безсторонній орган. 
b. Там, де немає багатолітньої традиції незалеж-

ності адміністративної влади від політичної влади, на 
всіх рівнях – від національного до рівня виборчої діль-
ниці – належить створювати незалежні, безсторонні 
виборчі комісії. 

c. Центральна виборча комісія має бути постійно ді-
ючим органом. 

d. До її складу мають входити:
i. принаймні один представник суддівського стану;
ii. представники партій, уже представлених у пар-

ламенті або таких, що набрали більше певного 
відсотка голосів; ці особи мають бути компе-
тентними в питаннях виборів.

До її складу можуть входити:
iii. представник міністерства внутрішніх справ;
iv. представники національних меншин.

e. Політичні партії мають бути рівною мірою представ-
лені у виборчих комісіях або мають мати змогу спостері-
гати за роботою відповідного безстороннього органу.

Рівність може витлумачуватися як абсолютна або 
пропорційна (див. пункт 1.2.3.b). 

f. Члени виборчих комісій не можуть бути відкликані 
на власнiй розсуд органами, які їх призначають. 

g. Членам виборчих комісій слід забезпечити стан-
дартну підготовку. 

h. Бажано, щоб виборчі комісії ухвалювали рішення 
кваліфікованою більшістю голосів або консенсусом. 

3.2. Спостереження за виборами 
a. Як національним, так і міжнародним спостеріга-

чам слід надати якомога ширші можливості для участі 
в спостереженні за проведенням виборів. 

b. Спостереження не має обмежуватися лише 
днем виборів, але охоплювати й період реєстрації 
кандидатів та, за потреби, виборців, а також пері-
од проведення передвиборної кампанії. Воно має 
дати змогу встановити, чи не мали місце які-небудь 
порушення як до, так і під час виборів і після них. 
Спостереження повинно завжди бути можливим на 
етапі підрахунку голосів. 

c. Місця, в яких спостерігачі з’являтися права не 
мають, слід чітко визначити в законі. 

d. Предметом спостереження має також бути до-
тримання органами влади принципу безсторонності. 

3.3. Існування дієвої системи оскарження 
a. Інстанцією, до якої спрямовують скарги з усіх 

виборчих питань, має бути виборча комісія або суд. 
Стосовно до виборів у парламент може бути перед-
бачена змога оскарження до парламенту як до першої 
інстанції. У всякому разі, слід передбачити можливість 
остаточного оскарження до суду. 

b. Процедура має бути простою і позбавленою фор-
малізму, зокрема щодо прийнятності скарг. 

c. Положення щодо процедури оскарження та, зо-
крема, повноважень й обов’язків різних органів, мають 
бути чітко прописані в законі з метою уникнути колізії 
прав (як позитивної, так і негативної). Ні сторона, що 
оскаржує, ні органи влади не можуть мати права оби-
рати орган з розгляду таких скарг. 

d. Компетенція органу з розгляду скарг має поши-
рюватися зокрема на такі питання, як право обирати – 
включаючи списки виборців – і бути обраним, відпо-
відність кандидатур установленим вимогам, належне 
дотримання правил, що регулюють проведення вибор-
чих кампаній, і результати виборів. 

e. Орган з розгляду скарг має бути вповноважений 
анулювати вибори в тих випадках, коли порушення 
могли вплинути на їхні результати. Можливість анулю-
вати результати виборів має бути передбачена як для 
виборів у цілому, так і для результатів по окремих ви-
борчих округах чи дільницях. У випадку анулювання 
результатів голосування у відповідному районі мають 
бути організовані нові вибори. 

f. Усі кандидати й виборці, зареєстровані в відпо-
відному виборчому окрузі, мають мати право на оскар-
ження. На випадок оскарження результатів виборів з 
боку виборців можуть бути встановлені розумні вимоги 
щодо мінімального числа виборців. 
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g. Строки подачі скарг і терміни їх розгляду мають 
бути короткі (у першій інстанції від трьох до п’яти діб). 

h. Треба гарантувати стороні, що оскаржує, такий 
порядок розгляду, при якому будуть заслухані обидві 
сторони. 

i. У тих випадках, коли в ролі органів з розгляду 
скарг виступають вищі виборчі комісії, вони мають 
бути вповноважені ex officio виправляти або анулюва-
ти рішення нижчих виборчих комісій. 

4. Виборча система 
За умови дотримання згаданих вище принципів за-

стережень щодо вибору будь-якої виборчої системи 
немає. 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ДОПОВІДЬ, 
ухвалена Венеціанською комісією

на 52-му пленарному засіданні
(Венеція, 18–19 жовтня 2002 року) 

Загальні зауваження 

1. Поряд із правами людини й верховенством пра-
ва одним з трьох стовпів європейської конституційної 
спадщини, а також діяльності Ради Європи, є демокра-
тія. Демократія немислима без виборів з дотриманням 
певних засад, які й дають підстави вважати їх за демо-
кратичні. 

2. Ці засади становлять особливий аспект європей-
ської конституційної спадщини, який цілком обґрунто-
вано можна назвати «загальноєвропейським досвідом 
в царині виборів».

Досвід оцей включає два аспекти. Перший – це міц-
ні підвалини європейської виборчої спадщини, а саме 
такі конституційні принципи виборчого права, як за-
гальні, рівні, вільні й прямі вибори шляхом таємного 
голосування. Другий – це те, що справді демократичні 
вибори не можливі без дотримання певних основопо-
ложних для демократичної держави, в якій сповідують 
верховенство права, – таких, як повага до основних 
прав, стабільність виборчого права й існування дієвих 
процесуальних гарантій. Тому-то наведений нижче 
текст – як і викладені вище керівні принципи – має два 
складники: по-перше, в ньому йде мова про визначен-
ня й практичні наслідки застосування принципів євро-
пейської виборчої спадщини, а по-друге, про умови, 
потрібні для їх застосування. 

I. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ДОСВІДУ В ГАЛУЗІ ВИБОРІВ 

Вступ: принципи і їхня правова основа 

3. Вибори, що відповідають спільним для євро-
пейської спадщини засадам, на які оперте справді 
демократичне суспільство, мають провадитися з до-
триманням таких основних норм: виборче право має 
бути загальним, рівним, вільним і прямим при таємно-
му голосуванні. Крім того, вибори мають провадитися 
регулярно. Всі ці принципи в сукупності становлять єв-
ропейську виборчу спадщину. 

4. Хоча всі ці принципи – класичні за своїм характе-
ром, їх утілення ставить цілу низку питань, що заслуго-
вують уважного вивчення. Було б доцільно спробувати 
виокремити з них базові положення, від яких жодна єв-
ропейська держава відхилятися не може. 

5. Базу європейської виборчої спадщини склада-
ють, перш за все, міжнародні норми. На загальному 
рівні відповідну міжнародну норму подибуємо в статті 
25 (b) Міжнародного пакту про громадянські й політич-
ні права, у якій прямо перелічено всі ці принципи, крім 
прямого голосування, хоча останнє, зрештою, мається 
на увазі 2. Загальноєвропейська норма закріплена в 
статті 3 Додаткового протоколу до Європейської кон-
венції про права людини, в якій прямо передбачене 
право на періодичні вільні вибори шляхом таємного го-
лосування 3; інші принципи також закріплені в практиці 
з прав людини 4. Право на прямі вибори також було 
визнано Страсбурзьким судом, принаймні в порядку 
презумпції 5.

Разом з тим конституційні принципи, спільні для 
всього континенту, можна відшукати не тільки в між-
народних текстах, ба більше: нерідко вони докладніше 
виписані в національних конституціях 6. У тих випад-
ках, коли законодавство й практика різних країн збі-
гаються, це дозволяє визначити зміст цих принципів 
більш точно. 

1. Загальне виборче право 

1.1. Правило й винятки 

6. Загальне виборче право охоплює як активну 
правоздатність – право обирати, так і пасивну – пра-
во бути обраним. Право обирати й бути обраним може 

2 Див. ст. 21 Загальної декларації прав людини.
3 Стаття 3 «Право на вільні вибори»: «Високі Договірні Сторони зобов’язуються проводити вільні вибори з розумною періодичністю шляхом 

таємного голосування в умовах, які забезпечуватимуть вільне вираження думки народу у виборі законодавчого органу».
4 Щодо загальності, див. зокрема рішення ЄСПЛ № 9267/81 у справі «Матьє-Моен і Клерфей проти Бельгії» від 2 березня 1997 р., Серія A, том 

113, стор. 23; рішення в справі «Жітона та ін. проти Греції», 1 липня 1997 р., № 18747/91, 19376/92, 19379/92, 28208/95 и 27755/95 в «Collected 

Judgments and Decisions», 1997-IV, стор. 1233; щодо рівності див. вищезгадане рішення у справі «Матьє-Моен і Клерфей», стор. 23.
5 ЄСПЛ № 24833/94, рішення в справі «Метьюз проти Сполученого Королівства», 18 лютого 1999 р., «Collected Judgments and Decisions» 1999-I, п. 64.
6 Наприклад, ст. 38.1 Конституції Німеччини, ст.ст. 68.1 и 69.2 Конституції Іспанії та ст. 59.1 Конституції Румунії.
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обмежуватися певними умовами, повний перелік яких 
наведено нижче. Найпоширенішими умовами є вік і 
громадянство. 

a. Умовою права обирати й бути обраним є певний 
мінімальний вік; проте досягнення повноліття, з яким 
пов’язують не тільки набуття прав, але й обов’язків ци-
вільного характеру, має означати й набуття принаймні 
права обирати. Щодо права бути обраним може бути 
встановлений більш зрілий вік, утім, за винятком ви-
падків, коли для займання певних посад установлено 
особливий віковий ценз (наприклад, для членів верх-
ньої палати чи глави держави), цей вік не мав би пере-
вищувати 25 років. 

b. У законодавстві більшості країн умова грома-
дянства передбачена. Проте нині стає помітнішою 
тенденція надавати осілим чужоземцям політичних 
прав на місцевому рівні відповідно до Конвенції Ради 
Європи про участь іноземців у громадському житті на 
місцевому рівні 7. Саме тому є рекомендація надавати 
іноземцям, що проживають у якійсь місцевості більше 
певного часу, право голосу на місцевих виборах. Крім 
того, у рамках процесу європейської інтеграції грома-
дяни європейських країн отримали право обирати й 
бути обраними на муніципальних виборах та на ви-
борах у Європейський парламент, що провадяться в 
країні-члені ЄС, у якій вони проживають 8. Разом з тим 
застосування критерію громадянства може інколи на-
ражатися на певні проблеми, як-от коли якась держава 
з певних – наприклад, лінгвістичних – підстав відмов-
ляє в наданні громадянства особам, що проживають 
на її території протягом кількох поколінь. А ще, згідно 
з Європейською конвенцією про громадянство 9 , осо-
би, котрі мають подвійне громадянство, можуть корис-
туватися такими ж самими виборчими правами, що й 
інші громадяни 10. 

c. По-третє, на право обирати та/або бути обраним 
можуть поширювати вимоги щодо місця проживан-
ня 11, причому під місцем проживання мають на увазі 
місце звичного проживання. Щодо участі в місцевих і 
регіональних виборах, то, якщо передбачений період 
проживання не перевищує кількох місяців, вимога сто-
совно до місця проживання, здається, не суперечить 
принципові загального виборчого права; установлення 
ж тривалішого строку припустиме лише для захисту 
національних меншин 12. З іншого боку, багато держав 

надають право обирати й навіть право бути обраним 
своїм громадянам, що живуть за рубежем. Така прак-
тика може за деяких обставин призводити до зловжи-
вань, як-от коли громадянство надається за етнічною 
ознакою. Можна передбачити реєстрацію виборця й 
не за основним місцем його проживання, якщо той як 
правило проживає в цьому місці, що, наприклад, за-
свідчують дані про його/її сплату місцевих податків. 
Зрозуміло, що в такому разі не допускається реєстра-
ція виборця за основним місцем проживання. Свобода 
пересування громадян по в межах усієї країни, а також 
їхнє право будь-коли до неї повернутися – одне з осно-
вних прав, без якого не можливі справді демократичні 
вибори 13. У виняткових випадках – коли хтось проти 
власної волі виявляється переміщеним, доцільно тим-
часово надати таким особам право вважатися за тих, 
хто пробуває по своєму колишньому місцю проживання. 

d. І нарешті, можуть бути передбачені підстави для 
зупинення дії політичних прав. Утім, такі підстави ма-
ють відповідати звичайним умовам, на яких можуть 
бути обмежені основні права; інакше кажучи, вони 
мають 14:

- бути передбачені в законі;
- відповідати принципові пропорційності;
- спиратися на визнання особи недієздатною через 

психічну хворобу або засудження за серйозне право-
порушення. Крім того, позбавити ту або ту особу по-
літичних прав може тільки суд шляхом постановляння 
відповідного рішення. Утім, в разі обмеження прав з 
підстав психічного захворювання відповідне рішення 
суду може визнавати особу недієздатною, а вже по-
збавлення цивільних прав випливати ipso jure. Умови, 
на яких особа може бути позбавлена свого права бути 
обраною, можуть бути не такі суворі, як умови позбав-
лення її права обирати, бо в цьому випадку йдеться 
про займання публічної посади, тож заборона її займа-
ти особам, діяльність котрих на ній могла б зашкоди-
ти вагомішим інтересам суспільства, може виявитися 
цілком законною. 

1.2. Списки виборців 

7. Належне ведення списків виборців має суттє-
ве значення для гарантування загального виборчого 
права. У той же час видається можливим, щоб ви-

7 Див. ETS 144.
8 Стаття 19 Договору про заснування Європейського співтовариства.
9 Див. ETS 166, стаття 17
10 ЄСПЛ обіймає обережнішу позицію: див. рішення Європейської комісії з прав людини № 28858/95, рішення від 25.11.96 у справі «Ґанчев про-

ти Болгарії», DR 87, стор. 130.
11 Див. з цього питання поки що останнє за часом рішення ЄСПЛ № 31891/96 від 07.09.99, у справі «Хільбе проти Ліхтенштейна».
12 Див. рішення Європейської комісії з прав людини № 23450/94 від 15.09.97 р. у справі «Полакко і Гарофало проти Італії» (стосовно до Трентіно–

Альто Адідже).
13 Див. главу II.1 нижче.
14 Див., наприклад, рішення ЄСПЛ № 26772/95 у справі «Лабіта проти Італії», 6 квітня 2002 р., п. 201 і наступні.
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борців включали в ці списки не автоматично, а тіль-
ки на їхнє прохання. На практиці в списках виборців 
нерідко виявляють неточності, що призводить до кон-
фліктів. Брак досвіду з боку органів влади, міграція 
населення потоки й байдуже ставлення громадян до 
перевірки внесених у списки виборців даних, коли їм 
надають змогу з ними познайомитися, ускладнюють 
ведення цих списків. Для того, щоб списки виборцiв 
вiдповiдали дiйсностi, необхiдно забезпечити виконан-
ня низки умов: 

i. списки виборців мають бути постійними; 
ii. вони мають регулярно – принаймні раз на рік – об-

новлятися в такий спосіб, аби муніципальні (місцеві) 
органи влади призвичаїлися щороку, о тій самій порі ви-
конувати всі покладені на них обов’язки з приведення 
списків у сучасний стан. Там, де реєстрація виборців не 
проводиться автоматично, можливість реєстрація має 
бути передбачена протягом досить тривалого часу; 

iii. списки виборців мають оприлюднюватися. 
Остаточний обновлений варіант має надсилатися до 
вищої інстанції під наглядом безстороннього органа, 
відповідального за застосування закону про вибори; 

iv. має існувати адміністративна – з можливістю 
перегляду судовим органом – або судова процедура, 
що дозволяє виборцям, не включеним у списки, до-
могтися реєстрації. У деяких країнах передбачено, що 
внесення в додатковий список припиняється, скажімо, 
за 15 днів до проведення виборів або навіть і в день 
виборів. В останньому випадку, хоч він є вражаючим 
проявом лібералізму, включення в списки виборців за-
лежить від ухвали суду, що змушений проводити за-
сідання в день виборів, внаслідок чого така процедура 
не відповідає організаційних потребам, що лежать в 
основі функціонування будь-якої демократії. Хоч там 
як, але дозволяти виборчим дільницям реєструвати 
виборців безпосередньо в день виборів не слід; 

v. крім того, неточності в списках виборців з’явля-
ються як унаслідок необґрунтованого включення окре-
мих виборців, так і невключення деяких із них.

Тож має існувати процедура, аналогічна згаданій у 
попередньому пункті, що дозволяла б виборцям вно-
сити виправлення в неточні записи. Коло виборців, що 
мають право вимагати внесення таких виправлень, 
можна обмежити особами, що проживають на терито-
рії даного виборчого округу, або виборцями, зареєстро-
ваними на даній виборчій дільниці; vi. для того, щоб 
особи, які змінили своє місце проживання або дося-
гли встановленого в законі мінімального віку вже після 
дати публікації остаточного варіанта списку виборців, 
могли взяти участь у голосуванні, можна передбачити 
можливість їх реєстрації в додатковому списку. 

1.3. Висування кандидатів 

8. Вимога зібрати певну кількість підписів, аби мог-
ти виставити свою кандидатуру, теоретично вiдповiдає 
принципові загального виборчого права. Фактично, 
лише маргінальні партії, може, стикаються бодай з 
якимись серйозними труднощами при зборі потрібної 
кількості підписів – за умови, що вимога про збір підпи-
сів не використовуються для того, щоб позбавити кан-
дидатів змоги висуватися. Щоб уникнути такого маніпу-
лювання, бажано встановити в законі вимогу про збір 
підписів у кількості, що не перевищує одного відсотка 
виборців 15. При перевірці підписів слід дотримуватися 
чітких правил, встановлених строків, і перевіряти всі 
підписи підряд, а не вибірково 16; однак після того, як 
внаслідок перевірки буде незаперечно встановлено, 
що потрібну кількість підписів уже зібрано, від перевір-
ки решти підписів можна відмовитися. Так чи інакше, 
перевірку повноважень кандидатів треба завершувати 
до початку виборчої кампанії, оскільки несвоєчасність 
посвідчення кандидатур може поставити деякі партії 
або кандидатів в нерівне становище щодо здатності 
вести кампанію. 

9. Існує ще одна процедура, відповідно до якої кан-
дидати або партії зобов’язані внести певну заставу, що 
підлягає відшкодуванню тільки в тому разі, коли від-
повідний кандидат або партія наберуть більше певно-
го встановленого відсотка голосів. Здається, що така 
практика більш ефективна, ніж збір підписів. Однак 
розмір цієї застави й число голосів, які треба набрати 
для її відшкодування, не мають бути надмірними. 

2. Рівність виборчого права 

10. Рівність у питанні виборів охоплює цілий ряд ас-
пектів. Одні стосуються рівності виборчого права – цін-
ності, що поділяють на всьому континенті, тим часом 
як інші аспекти виходять за межі цієї концепції, вважа-
ти, що вони відбивають якийсь спільний стандарт, не 
можна. Що ж до принципів, дотримання яких має бути 
забезпечене за будь-яких обставин, то це – рівність го-
лосів, рівність виборчих прав і рівність можливостей. 
З іншого боку, не можна вимагати обов’язкової рівно-
сті результатів, що була б забезпечена, наприклад, за 
допомогою пропорційного представництва партій або 
статей. 

2.1. Рівність голосів 

11. Рівність голосів означає, що кожен виборець 
має звичайно мати один і тільки один голос. Очевидно, 

15 CDL (99) 66, стор. 9.
16 CDL-INF (2000) 17, стор. 4-5; CDL (99) 67, стор. 7-8.
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що множинність голосів (і дотепер досить поширене 
порушення в нових демократіях), не припустима – ні 
тоді, коли виборець має право проголосувати більше 
одного разу в тому самому місці, ні тоді, коли він (або 
вона) має право проголосувати в кількох різних місцях, 
наприклад, за теперішнім місцем проживання і за ко-
лишнім. 

12. У деяких системах виборець, утім, має більш як 
один голос. Наприклад, у виборчі системі, що допускає 
роздільне голосування (голосування за кандидатів, 
яких обирають з кількох списків), виборець може мати 
по одному голосу на кожну вакантну посаду. Можна ба-
чити й системи, в яких одне голосування провадиться 
в рамках меншого виборчого округу, а інше – у рамках 
більшого, що часто має місце в системах, де поєдну-
ються одномандатні округи й пропорційне представни-
цтво на національному або регіональному рівні 17. У 
цьому випадку рівність права голосу означає, що всі 
виборці мають мати рівну кількість голосів. 

2.2. Рівність виборчих повноважень 

13. Рівність виборчих повноважень у тих випадках, 
коли вибори провадяться не в одномандатному вибор-
чому окрузі, передбачає встановлення меж виборчих 
округів таким чином, щоб місця депутатів, які пред-
ставляють населення у нижніх палатах, порівно роз-
поділялися між виборчими округами на основі чіткого 
критерію – наприклад, чисельності населення даного 
виборчого округу, кількості громадян, що проживають 
у цьому окрузі (включаючи неповнолітніх), кількості за-
реєстрованих виборців або й, може, кількості осіб, що 
реально беруть участь у голосуванні. Можна припусти-
ти й доречне поєднання таких критеріїв. Такі ж норми 
діють і стосовно до регіональних і місцевих виборів. 
Коли цей принцип порушується, ми маємо справу з 
явищем, відомим як «виборча геометрія». «Виборчу 
геометрію» подибуємо в вигляді «активної виборчої 
геометрії», коли розподіл місць відразу ж призводить 
до нерівного представництва, або в вигляді «пасив-
ної», яка виникає внаслідок консервації без змін те-
риторіального розподілу місць і меж виборчих округів. 
Крім цього, в рамках систем, в яких принцип пропо-
рційного представництва втілено не цілковито, а надто 
в рамках мажоритарних (чи плюралістичних) виборчих 
систем, не виключена можливість іншого типу перед-
виборних махінацій («джеррімандерінґ»), коли внаслі-
док штучного «перекроювання» меж виборчих округів 
переваги отримує одна з партій. 

14. Межі виборчих округів можуть також бути визна-

чені на основі географічних критеріїв, адміністратив-
них, ба навіть історичних кордонів, які також нерідко 
визначає географія. 

15. Максимально припустиме відхилення від при-
йнятого критерію розподілу залежить від конкретної 
ситуації, проте звичайно не мало б перевищувати 10 % 
чи щонайбільше 15 %, якщо не йдеться про справді ви-
няткові обставини (коли малолюдна адміністративна 
одиниця має однаковий статус з іншими і, отже, право 
мати принаймні одного представника в нижній палаті, 
або коли вона є місцем компактного проживання на-
ціональної меншини) 18. 

16. Щоб уникнути «пасивної виборчої геометрії» 
треба принаймні раз на десять років переглядати роз-
поділ місць, причому бажано не в рік проведення ви-
борів, що дозволить зменшити небезпеку політичних 
маніпуляцій 19. 

17. У багатомандатних виборчих округах «виборчої 
геометрії» можна легко уникнути завдяки регулярному 
розподілові місць між виборчими округами на підставі 
визначеного критерію. У цьому випадку виборчі округи 
мали б співвідноситися з адміністративними одини-
цями, а перерозподіл був би небажаний. У тих випад-
ках, коли голосування проводиться за одномандатним 
принципом, межі виборчих округів треба переглядати 
після кожного перерозподілу місць. Політичні наслідки 
встановлення або перегляду меж виборчих округів до-
сить значні, і тому вкрай важливо, щоб цей процес не 
здійснювався в інтересах однієї з партій і не зачіпав 
інтереси національних меншин. Країни з міцними де-
мократичними підвалинами обирають різні підходи до 
цієї проблеми й керуються різними принципами. Новим 
демократіям варто взяти на озброєння прості критерії 
й легкі для реалізації процедури. Найкращий вихід 
вбачається в тому, щоб на першому етапі доручити рі-
шення цієї проблеми комісії, більшість членів якої були 
б незалежними й до складу якої входили б, бажано, 
географ, соціолог, збалансована кількість представни-
ків різних партій, а також, за потреби, представники на-
ціональних меншин. Після цього парламент міг би на 
підставі пропозицій комісії ухвалити рішення, передба-
чивши можливість одного оскарження. 

2.3. Рівність можливостей 

18. Рівність можливостей має бути забезпечена 
всім партіям і кандидатам, і спонукати державу ста-
витися до них безсторонньо і однаковою мірою засто-
совувати до ті ж самі норми закону. Так, вимога щодо 
нейтральності поширюється на виборчу кампанію і ви-

17 Див., наприклад, ст. 64 Конституції Албанії і розділ 1 Федерального закону Німеччини про вибори
18 Див. CDL (98) 45, стор. 3; CDL (99) 51, стор. 8; CDL (2000) 2, стор. 5; CDL-AD (2002) 9, п. 22.
19 CDL-AD (2002) 9, п. 23.
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світлення ходу виборів у засобах масової інформації, 
зокрема державних ЗМІ, а також на державне фінан-
сування партій і кампаній. Рівність можливостей може 
витлумачуватися на два способи – як рівність «абсо-
лютна» і рівність «пропорційна».

«Абсолютна» рівність означає, що політичні партії 
користуються рівним статусом, що не залежить од їх-
ньої реальної ваги в парламенті чи підтримки електо-
рату. Цей критерій слід застосовувати, коли йдеться 
про використання cуспiльної інфраструктури та засо-
бів агітації (наприклад, реклами, поштових і аналогіч-
них послуг, проведення демонстрацій в громадських 
місцях, надання громадських приміщень для прове-
дення масових заходів). «Пропорційна» ж рівність при-
пускає, що ставлення до політичних партій залежить 
від кількості отриманих ними голосів. Принцип рівно-
сті можливостей (абсолютної та/або пропорційної) за-
стосовується зокрема при розподілі ефірного часу на 
радіо й телебаченні, державних коштів та інших форм 
підтримки. Деякі форми підтримки можуть надаватися, 
з одного боку, на засадах абсолютної рівності, а з іншо-
го – пропорційної. 

19. Основна мета – це дати основним політичним 
силам змогу виражати свої думки в провідних ор-
ганах масової інформації країни і щоб усі політичні 
сили мали право проводити свої мітинги, в тому чис-
лі й у громадських місцях, розповсюджувати літера-
туру й користуватися своїм правом на розміщення 
агітаційних матеріалів. Усі ці права мають бути чітко 
регламентовані – з дотриманням принципів свободи 
вираження поглядів, – а будь-яке порушення цього 
права з боку влади або з боку учасників кампанії 
має тягти за собою відповідні санкції. Для виправ-
лення ситуації напередодні виборів слід забезпечи-
ти право на оперативне оскарження. Відомо, втім, 
що необ’єктивне висвітлення виборчої кампанії та 
кандидатів у засобах масової інформації є однією 
з найпоширеніших проблем, що виникають під час 
виборів. Тому надзвичайно важливо в кожній краї-
ні скласти перелік засобів масової інформації й по-
дбати про те, щоб кандидатам і партіям було надано 
достатньо збалансований обсяг ефірного часу або 
рекламного простору, у тому числі на державних ра-
діо- і телевізійних каналах. 

20. Вiдповiдно до принципу свободи вираження по-

глядів, закон має передбачати, що приватні аудіовізу-
альні ЗМІ надають для проведення виборчої кампанії 
й агітації усім учасникам виборів певний мінімальний 
доступ. 

21. Питання про фінансування, зокрема, про необ-
хідність забезпечення прозорості фінансування, роз-
глядається нижче 20. З метою ж забезпечення рівності 
можливостей встановлюють обмеження на витрати 
політичних партій, особливо на агітацію. 

2.4. Рівність і національні меншини 

22. Відповідно до принципів міжнародного пра-
ва виборче право має гарантувати рівність для осіб, 
що належать до національних меншин, а це зокрема 
означає заборону будь-якої дискримінації щодо них 21. 
Так, національні меншини мають користуватися пра-
вом створювати свої політичні партії 22. Порядок визна-
чення меж округів і правила, що встановлюють про-
центний бар’єр, не мають створювати перешкод для 
входження осіб, що належать до меншин, до складу 
виборного органу. 

23. Принципові рівності не суперечать деякі захо-
ди, вживані на забезпечення мінімального представ-
ництва меншин – шляхом, визначення квоти місць 23 
або встановлення винятків зі звичайних правил роз-
поділу місць (наприклад, незастосування процент-
ного бар’єра до партій, що представляють націо-
нальні меншини 24). Крім цього, можна передбачити, 
що громадяни, які належать до національних мен-
шин, мають право голосувати як за загальний спи-
сок, так і за список національних меншин. При цьому 
ні від кандидатів, ні від виборців не можна вимагати 
доказів їх належності до тієї або тієї національної 
меншини 25, 26. 

2.5. Рівність і паритет статей 

24. Якщо існує відповідна конституційна основа 27, 
можна було б прийняти відповідні норми, що якоюсь 
мірою сприяли б балансові або навіть і паритетові у 
представництві чоловіків і жінок у виборних органах. 
Якщо ж таких конституційних підстав немає, подібні 
положення можуть бути визнані як такі, що суперечать 
принципу рівності й свободі асоціацій. 

20 Див. главу II.3.5 нижче.
21 Стаття 4.1 Рамкової конвенції про захист національних меншин (ЕТS 157).
22 Щодо заборони на створення політичних партій та аналогічних заходів див. CDL-INF(2000) 1.
23 Як це має місце в Словенії та Хорватії.
24 Як це має місце в Німеччині й Польщі. Румунське законодавство передбачає представництво організацій національних меншин навіть у тому 

разі, якщо кількість голосів, що вони здобули, становить (лише) 5 відсотків від середньої кількості фактично поданих голосів, потрібних для 

обрання депутата нижньої палати національного парламенту.
25 Стаття 3 Рамкової конвенції про захист національних меншин (ETS 157).
26 Щодо законодавства про вибори і національні меншини див. CDL-INF (2000) 1.
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25. Крім того, сфера застосування цих норм зале-
жить від виборчої системи. У системі з фіксованими 
партійними списками рівність буде забезпечена в ви-
падку, коли кількість чоловіків і жінок, що обирають-
ся за партійними списками, однакова. Проте там, де 
дозволене рейтингове голосування або голосування 
проти своєї партії, немає гарантій, що виборець оби-
ратиме представників обох статей порівно, а це може 
призвести до диспропорції у складі виборного органа. 

3. Вільне голосування 

26. Вільне голосування охоплює два різні аспекти: 
вільне формування виборцем своєї думки й вільне ви-
раження цієї думки, тобто вільна процедура голосу-
вання й точна оцiнка отриманих результатів. 

3.1. Свобода виборців формувати свою думку 

а. Свобода виборців формувати свою думку по-
части перегукується з рівністю можливостей. Її існу-
вання передбачає, що держава, – і органи публічної 
влади в цілому, – дотримують свого обов’язку бути 
безсторонніми, зокрема там, де йдеться про вико-
ристання засобів масової інформації, використання 
засобів наочної агітації, права на проведення демон-
страцій у громадських місцях і фінансування партій 
та кандидатів. 

b. На органах державної влади лежать і деякі по-
зитивні зобов’язання. Вони мають забезпечити голосу-
вання народу щодо кандидатів, висунутих відповідно 
до закону.

Висування конкретних кандидатів може бути за-
боронено лише за виняткових обставин – коли цього 
вимагає більш вагомі суспільні інтереси. Органи дер-
жавної влади також мають дати виборцям змогу зна-
йомитися з партійними списками й кандидатами, що 
беруть участь у виборах, зокрема за допомогою на-
лежного розміщення засобів наочної агітації.

Відповідна інформація має бути доступна також і 
мовами національних меншин, принаймні там, де вони 
становлять певну частину населення. 

Вільному формуванню думок виборців можуть та-
кож перешкоджати дії фізичних осіб, що намагаються, 
наприклад, підкупити виборців: такій практиці держа-
ва зобов’язана запобігати або належним чином за неї 
карати. 

с. Для забезпечення дієвості норм, що стосуються 
вільного формування виборцями своєї думки, будь-яке 
порушення вищевказаних норм має бути покараним. 

3.2. Вільне волевиявлення й боротьба з порушен-
нями на виборах 

3.2.1. Загальні положення 

27. Вільне волевиявлення насамперед вимагає 
неухильного дотримання встановленої законом про-
цедури голосування. На практиці виборці мають отри-
мати змогу віддати свої голоси за списки або зареє-
строваних кандидатів, тобто одержати бюлетені для 
голосування з їхніми іменами й опустити ці бюлетені 
в урну для голосування. Держава зобов’язана надати 
відповідне приміщення для голосування. Виборці ма-
ють бути захищені від залякування або обмежень, які б 
їм перешкоджали голосувати або віддавати свій голос 
відповідно до своїх намірів, хоча б від кого такі погрози 
не виходили – від влади або від окремих осіб; такому 
роду дій держава зобов’язана запобігати і їх карати. 

28. Крім того, виборець має право на достовірність 
результатів голосування; держава зобов’язана припи-
няти будь-які порушення в ході виборів. 

3.2.2. Процедури голосування 

29. Процедури голосування відіграють найважливі-
шу роль у виборчому процесі в цілому, оскільки най-
більш висока ймовірність порушень існує саме в ході 
голосування. 

30. У деяких країнах практична реалізація демокра-
тичних норм вимагає радикальної зміни ставлення до 
них, чому мають активно сприяти органи влади. У цьо-
му плані слід ужити конкретних заходів для протидії 
традиціям і звичаям, які негативно впливають на ви-
бори. В основному подібні порушення, зокрема такі, як 
«сімейне голосування» 28, мають місце в процесі голо-
сування. 

31. Всі ці спостереження приводять нас до наступ-
ного висновку: процедура голосування має залишати-
ся простою. Можна тому рекомендувати дотримувати-
ся викладених нижче критеріїв. 

32. Якщо склад виборчих дільниць сформовано на 
основі збалансованого представництва різних політич-
них напрямків, можна вважати, що в такому разі до-
пустити порушення буде складно, а про об’єктивність 
голосування слід судити по двох основних критеріях: 
кількості виборців, що проголосували, проти кількості 
виборчих бюлетенів в урні для голосування. Перший 
показник можна встановити по кількості підписів у 
списку виборців. Однак людська натура така (навіть 
якщо відкинути навмисні порушення), що домогти-
ся повного збігу цих двох показників досить складно. 

27 Див. статтю 3.2 Конституції Франції; див. рішення від 18 грудня 1982 року, Recueil des d cisions du Conseil constitutionnel, 1982, стор. 66 ff.
28 Див. далі розділ I.4.
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Певне уявлення про реальну ситуацію можуть дати 
які-небудь додаткові заходи контролю – такі, як нуме-
рація корінців виборчих бюлетенів або зіставлення за-
гальної кількості виборчих бюлетенів в урні для голо-
сування з урахуванням анульованих і невикористаних 
бюлетенів із числом виборчих бюлетенів, виданих да-
ній виборчій дільниці, але не варто мати ілюзій із при-
воду того, що результати цих різних підрахунків точно 
збігатимуться. Збільшення кількості різних підрахунків 
таїть ту небезпеку, що розбіжності при підрахунках і 
зрештою фактичні порушення, не сприйматимуться 
серйозно. Краще пильно контролювати два показники, 
ніж абияк – і, отже, неефективно – контролювати вели-
ке число змінних. 

33. Усі невикористані бюлетені для голосування ма-
ють залишатися на виборчій дільниці, а не передава-
тися для зберігання кудись інде. З моменту відкриття 
виборчої дільниці приготовлені бюлетені для голосу-
вання мають перебувати на очах: наприклад, на столі 
в одного з керівників дільничної комісії. Не можна до-
пускати, щоб, крім цього, бюлетені лежали десь у шафі 
або інших місцях. 

34. Засвідчення виборчих бюлетенів підписом і пе-
чаткою не має провадитися в момент його видачі ви-
борцеві, адже підпис і печатку можна поставити так, 
що пізніше, при підрахунку голосів можна буде іденти-
фікувати виборця, а це було б порушенням таємниці 
голосування. 

35. З тої миті, як виборець візьме свій виборчий бю-
летень, ніхто інший до бюлетеня доторкатися не може. 

36. Важливо, щоб до складу виборчої дільниці вхо-
дили представники різних партій і щоб на дільниці були 
присутні призначені кандидатами спостерігачі. 

37. Виборцям слід завжди забезпечити змогу про-
голосувати на виборчій дільниці, проте за певних умов 
допускаються й інші зазначені нижче форми голосу-
вання. 

3.2.2.1. Голосування поштою й, за певних обставин, 
за довіреністю 

38. Голосування поштою й голосування за довіре-
ністю у західних країнах допускають повсюдно, втім, 
конкретні умови такого голосування істотно різняться. 
Так, голосування поштою може бути досить поширене 
в одній країні й заборонене в іншій – через побоюван-
ня порушень. Таке голосування слід допускати лише 
в тому разі, коли поштова служба є безпечна – тобто 
захищена від навмисного втручання, і надійна – в тому 
смислі, що функціонує належним чином. Голосування 
за довіреністю можна допускати за умови дотримання 
дуже суворих правил – знову ж таки з метою запобігти 
порушенням; число довіреностей, які може одержати 
один виборець, повинно бути обмеженим. 

39. Жодну з цих форм голосування не слід заохочу-
вати, якщо труднощі, їй притаманні, включно з вищим 
ризиком «сімейного» голосування, можуть ще біль-
ше зростати через неякісну роботу поштової служби. 
Проте голосування поштою з урахуванням певних за-
стережних заходів може стати в пригоді для того, щоб 
дати змогу взяти участь у голосуванні – в тій мірі, в якій 
немає ризику порушень або залякування – хворим, 
що перебувають на стаціонарному лікуванні в лікар-
нях, особам, що перебувають в ув’язненні, особам з 
обмеженою рухомістю або особам, що проживають за 
кордоном. Це позбавить потреби мати переносну урну, 
використання якої найчастіше призводить до проблем 
і небезпеки маніпуляцій. Голосування поштою має 
здійснюватися відповідно до спеціальної процедури за 
кілька діб до дня виборів. 

40. Використовувати переносні урни для голосуван-
ня небажано, бо це пов’язано з серйозною небезпекою 
підтасувань. Проте, якщо їх усе ж використовують, з 
метою попередити порушення слід встановити тверді 
умови, включно з вимогою бути присутніми біля урни 
кільком членам дільничної виборчої комісії – представ-
никам різних політичних рухів. 

3.2.2.2. Голосування військовослужбовців 

41. У тих випадках, коли військовослужбовці не мо-
жуть прибути додому в день голосування, бажано їх 
зареєструвати на виборчих дільницях поблизу місць 
дислокації.

Паспортні дані відповідних військовослужбовців 
місцеве командування надсилає муніципальним ор-
ганам влади, які потім включають їхні імена в список 
виборців.

Виняток з цього порядку можна зробити в тому 
разі, коли казарми розташовані надто далеко від най-
ближчої виборчої дільниці. У військових частинах для 
спостереження протягом передвиборного періоду до-
цільно створити спеціальні комісії, що слідкували б за 
тим, щоб командири не накидали підлеглим певного 
політичного вибору чи й просто не наказували його 
зробити. 

3.2.2.3. Механічні й електронні системи голосування 

42. У деяких країнах уже застосовують механіч-
ні або електронні системи голосування або готуються 
до їхнього впровадження. Перевага цих методів стає 
очевидною в разі одночасного проведення кількох ви-
борів, хоча й при цьому, щоб мінімізувати небезпеку 
порушень, доводиться вживати певних запобіжних за-
ходів – зокрема надаючи виборцеві змогу відразу ж 
після голосування перевірити, як був зареєстрований 
його голос. Очевидно, що при цій формі голосування 
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геть важливо забезпечити складання бюлетенів таким 
чином, щоб уникнути плутанини. Для полегшення пере-
вірки й перерахування голосів на випадок оскарження 
можна також передбачити, щоб машина автоматично 
вдруковувала вибір, зроблений виборцем, у виборчий 
бюлетень, а відтак автоматично поміщала ці бюлетені 
в опечатаний контейнер, що виключало до них доступ 
сторонніх. Та хоч які засоби були застосовані, конечним 
є забезпечення конфіденційності голосування. 

43. Електронні методи голосування мають бути без-
печні й надійні. Їх уважають за безпечні, якщо система 
може протистояти спробі свідомого злому, а за надійні, 
якщо вони здатні функціонувати автономно, незалеж-
но від будь-яких збоїв в апаратних засобах і програм-
ному забезпеченні. Крім того, виборець має бути в 
змозі отримати підтвердження того, що він проголосу-
вав, і могти, за потреби, виправити допущену при голо-
суванні помилку без порушення таємниці голосування. 

44. Крім того, слід подбати про прозорість систе-
ми – в тому сенсі, що слід передбачити можливість пе-
ревірки її належного функціонування. 

3.2.2.4. Підрахунок голосів 

45. Видається бажаним, щоб підрахунок голосів про-
вадили безпосередньо на виборчих дільницях, а не в 
спеціальних центрах. Члени дільничних комісій цілком 
здатні впоратися із цим завданням. При цьому відпадає 
потреба в транспортуванні урн для голосування й у су-
провідних документах, що зменшує небезпеку підміни. 

46. Підрахунок голосів має бути прозорим. Можна 
допустити допомогу при підрахунку голосів з боку за-
реєстрованих на цій виборчій дільниці виборців. Слід 
також дозволити присутність національних або міжна-
родних спостерігачів. Кількість примірників протоколів 
має бути достатня для того, щоб усі вищезгадані особи 
мали змогу отримати свою копію. Одну копія слід не-
гайно вивісити на дошці оголошень, а ще одну зали-
шити на виборчій дільниці. Третя копія направляється 
до вищої комісії або компетентного органа. 

47. У відповідних нормативних документах слід пе-
редбачити конкретні практичні запобіжні заходи: про-
токоли, наприклад, мають бути заповнені не олівцем, 
а кульковою ручкою, бо текст, написаний олівцем, 
можна витерти. 

48. На практиці час, потрібний для підрахунку го-
лосів, часто залежить від ефективності роботи голови 
дільничної виборчої комісії. Цей час може коливатися 
досить істотно, тому в законодавстві або в норматив-
них документах, що містяться в навчальному посібни-
ку для працівників виборчих дільниць, доцільно перед-
бачити передбачити просту й перевірену процедуру. 

49. Краще уникати ситуацій, коли недійсними або 
зіпсованими доводиться визнавати надто велику кіль-
кість бюлетенів. У випадку сумнівів слід спробувати 
встановити намір виборця. 

3.2.2.5. Передача результатів 

50. Існують два види результатів: попередні й оста-
точні (до вичерпання всіх можливостей оскарження). 
Засоби масової інформації – та й, утім, уся країна – 
нетерпляче очікують на перші попередні результати. 
Швидкість передачі цих результатів залежить від існу-
ючої в країні системи зв’язку. Результати з виборчих 
дільниць передавати в окружну комісію може (напри-
клад) голова дільничної комісії в супроводі двох інших 
членів дільничної комісії – представників партій в опо-
зиції, а в деяких випадках і під наглядом представни-
ків правоохоронних органів, які нестимуть протоколи, 
урни для голосування тощо. 

51. Хоч би як ретельно проводилося голосування й 
підрахунок голосів, значення етапу передачі результа-
тів – цієї вкрай важливої операції – дуже часто недо-
оцінюють, а тому її слід провадити відкрито й прозоро. 
Передача даних з виборчого округу регіональним орга-
нам й у центральну виборчу комісію – або іншим компе-
тентним вищим органам – може здійснюватися факси-
мільним зв’язком. У цьому разі протоколи скануються, 
а результати відразу ж – у міру надходження – вивішу-
ються для загального огляду. Для поширення інформа-
ції про результати може бути використане телебачення, 
але, знову ж таки, зайва транспарентність може вияви-
тися небезпечною, якщо широкий загал не готовий до 
такого поетапного подання інформації. Справа в тому, 
що перші результати звичайно надходять із міст, жителі 
яких, як правило, голосують не так, як населення сіль-
ської місцевості. Тому дуже важливо роз’яснити публіці, 
що остаточні результати можуть істотно відрізнятися від 
попередніх, ба навіть виявитися цілком протилежними. 
Причому тут не ідеться про якісь махінації. 

4. Таємне голосування 

52. Таємниця голосування є одним з аспектів 
вільних виборів, а її призначення зводиться до того, 
щоб захистити виборців від тиску, яких на них мо-
жуть чинити, якщо інші довідаються про те, як вони 
проголосували. Уся процедура має бути таємницею, 
а надто опускання бюлетенів й підрахунок голосів. 
Виборці мають таке право, однак вони й самі мають 
дотримувати таємниці голосування, а недотримання 
має каратися визнанням недійсним будь-якого ви-
борчого бюлетеня, зміст якого став відомий іншим 29. 

29 CDL (2000) 2, стор. 9.
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53. Голосування має бути особистим. «Сімейне» 
голосування, при якому один з членів сім’ї слідкує за 
тим, як голосують інші члени його сім’ї, являє собою 
порушення таємниці голосування. Сімейне голосуван-
ня є досить поширеним порушенням виборчого права. 
Будь-які інші форми контролю одного виборця за го-
лосуванням іншого мають так само бути заборонені. 
Голосування за довіреністю, що здійснюється відпо-
відно до строгих вимог, – це окреме питання 30. 

54. Окрім того, слід запобігати оприлюдненню спис-
ків виборців, що проголосували, оскільки відмова від 
голосування буває свідчить про свідомий політичний 
вибір. 

55. Порушення таємниці голосування має підлягати 
покаранню так само, як і будь-які інші порушення віль-
ного волевиявлення. 

5. Пряме голосування 

56. Прямі вибори в одну з палат національного 
парламенту шляхом загального голосування є одним 
із елементів загальноєвропейської конституційної 
спадщини. У тих випадках, коли існує друга палата 
парламенту, вибори до неї можуть провадитися за 
особливими правилами, але вибори до таких органів 
законодавчої влади, як парламенти федеративних 
держав 31, мають відповідно до статті 3 Додаткового 
протоколу до Європейської конвенції про права люди-
ни здійснюватися шляхом прямих виборів. Та й органи 
місцевого самоврядування, які є найважливішим еле-
ментом демократії, неможливо уявити без місцевих 
виборних органів 32. У цьому випадку поняття “місцеві 
збори” включає всі дорадчі органи країни на рівні, ниж-
чому від національного 33. З іншого боку, хоч в багатьох 
країнах президент республіки обирається в ході таки 
прямих виборів, у кожній окремій державі це питання 
визначається в конституції. 

6. Періодичність виборів 

57. І Міжнародний пакт про громадянські й політичні 
права 34, і Додатковий протокол до Європейської кон-
венції про права людини 35 передбачають, що вибори 
мають проводитися періодично. Загальні вибори, як 
правило, проводяться з періодичністю в 4-5 років, та 
президентські вибори можуть проводитися з меншою 
періодичністю, хоча не рідше, як раз на 7 років. 

II. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ 

58. Основні засади загальноєвропейської виборчої 
спадщини можуть бути реалізовані лише при дотри-
манні певних загальних умов. 

• Першою загальною умовою є дотримання осно-
вних прав людини, і зокрема таких свобод, як свобода 
слова, зборів і асоціацій, без яких справжня демокра-
тія не можлива; 

• Другою – те, що виборче право має бути досить 
стабільним і захищеним від партійно-політичних мані-
пуляцій; 

• І, нарешті, що найголовніше, має існувати ряд про-
цесуальних гарантій, особливо в тому, що стосується 
організації виборів. 

59. Окрім того, вибори проводяться не в вакуумі, а 
в умовах конкретної виборчої системи і певної політич-
ної системи. У заключній частині другого розділу на-
ведено низку зауважень з цього питання, зокрема про 
взаємозв’язок між виборчими й партійними системами. 

1. Дотримання основних прав 

60. Проведення демократичних виборів і, отже, 
саме існування демократії неможливо уявити без до-
тримання прав людини, зокрема свободи слова й дру-
ку та свободи зборів і асоціацій в політичних цілях, 
включаючи створення політичних партій. Дотримання 
цих свобод є суттєво важливим, а надто під час вибор-
чих кампаній. Обмеження цих основних прав мають 
відповідати Європейській конвенції про права люди-
ни й у цілому вимозі про те, що вони були засновані 
на нормах закону, відповідали суспільним інтересам і 
принципові пропорційності. 

61. Відомо, що в багатьох країнах законом перед-
бачені обмеження свободи слова, що, при вузькому 
тлумаченні, може бути цілком прийнятним, проте може 
призводити до зловживань у країнах, в яких немає лі-
беральних демократичних традицій. Теоретично, ці 
обмеження покликані не допускати «зловживання» 
свободою слова – наприклад, «очорнення» кандидатів 
і державних органів – або навіть захищати конститу-
ційну систему. На ділі ж це може стати приводом до 
цензурування будь-яких заяв, що носять критичний 
характер стосовно влади або закликають до конститу-
ційних змін, хоча це якраз і є сутністю демократичної 
дискусії. Так, якщо виборче законодавство забороняє 
образливі або наклепницькі висловлювання на адресу 

30 Див. вище главу I.3.2.2.1.
31 Див. рішення ЄСПЛ № 9267/81 у справі «Матьє-Моен и Клерфей проти Бельгії», 2 березня 1997 р., Серія A, № 113, стор. 23; рішення ЄСПЛ 

№ 27311/95 у справі «Тімке проти Німеччини», DR 82, стор. 15; справа № 7008/75, 12.07.76, «Х проти Австрії», DR 6, стор. 120.
32 Стаття 3 Європейської хартії місцевого самоврядування (ETS 122).
33 Стаття 13 Європейської хартії місцевого самоврядування.
34 Стаття 25 b.
35 Стаття 3.
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 посадових осіб або інших кандидатів у передвиборних 
матеріалах, визнає порушенням поширення інформа-
ції, що ганьбить кандидатів, або покладає на самих 
кандидатів відповідальність за певні порушення, скоєні 
їхніми прихильниками, те воно не відповідає європей-
ським стандартам. Вимоги представляти до виборчих 
комісій матеріали, які передбачено використовувати 
в ході виборчої кампанії, з зазначенням організацій, 
що замовила й виготовила їх, кількості примірників і 
дати публікації являють собою неприйнятну форму 
цензури, особливо якщо від виборчих комісій вимага-
ють уживати заходів проти незаконних або неточних 
публікацій. Це особливо актуально в тих випадках, 
коли норми, які забороняють неналежне використання 
засобів масової інформації в ході виборчих кампаній, 
сформульовані не досить чітко. 

62. Ще одним важливим основним правом у демо-
кратичному суспільстві є свобода пересування по кра-
їні, а також право громадян у будь-який момент повер-
нутися до своєї країни. 

2. Порядок регулювання й стабільність 
виборчого законодавства 

63. Стабільність виборчого законодавства має 
вкрай важливе значення для зміцнення авторитетності 
виборчого процесу, що саме по собі суттєво для зміц-
нення демократії 36.

Часта зміна норм – особливо складних – може 
ввести виборця в оману. Насамперед, це призводить 
до того, що виборці – обґрунтовано чи ні – роблять 
висновок, буцім виборчий закон є лише інструментом 
у руках влади імущих і що їхній власний голос мало 
впливає на результати виборів. 

64. Однак на практиці захисту потребує не стільки 
стабільність основоположних принципів, бо їх, влас-
тиво, ніхто особливо під сумнів не ставить, скільки 
стабільність деяких спеціальних норм виборчого зако-
нодавства, зокрема тих, що регулюють саму виборчу 
систему, склад виборчих комісій і визначення меж ви-
борчих дільниць. Найчастіше – обґрунтовано чи ні – 
вважається, що на результати виборів впливають саме 
ці три елементи, тому слід запобігати не лише мані-
пулюванню в інтересах партії при владі, але й навіть 
натяку на будь-яке маніпулювання. 

65. Проблема полягає не в тому, що не можна міня-
ти систему голосування – завжди є можливість зроби-
ти її більш досконалою, а в тому, що не можна робити 
це часто і напередодні (менш як за рік до) виборів. Бо 
навіть коли не стоїть мета свідомого маніпулювання, 
це створює враження, що зміни продиктовані прямими 

політичними інтересами партії влади. 
66. Один зі способів уникнути маніпулювання поля-

гає в тому, щоб найбільш принципові елементи (саму 
виборчу систему, склад виборчих комісій, межі вибор-
чих округів або порядок їхнього визначення) закріпи-
ти в конституції або в акті, що має вищий статус, аніж 
звичайний закон. Ще одне – більше гнучке – рішення 
полягає в тому, щоб зазначити в конституції, що в разі 
внесення змін до закону про вибори на наступних ви-
борах ще буде застосовано колишню систему, принай-
мні якщо ці вибори відбудуться протягом наступного 
року, а нова система набуде чинності вже після цього. 

67. В останньому виборче право, як правило, має 
бути закріплене в ординарних законах. Правозастосовчі 
норми, а надто норми, що регулюють технічні питання 
й деталі, можуть при цьому бути оформлені у вигляді 
підзаконних актів. 

3. Процесуальні гарантії 

3.1. Організація виборів безстороннім органом 

68. Лише транспарентність, неупередженість і не-
залежність від політично мотивованого маніпулювання 
забезпечать належне керування виборчим процесом 
від початку передвиборної кампанії до закінчення об-
робки результатів. 

69. У державах, де адміністративні органи тради-
ційно незалежні від політичної влади, державна служ-
ба застосовує виборче законодавство, не піддаючись 
політичному тиску. Тому нормальним і прийнятним 
вважають, коли вибори організують адміністративні 
органи під контролем міністерства внутрішніх справ. 

70. Однак там, де ще немає достатнього досвіду в 
організації плюралістичних виборів, існує надто вели-
ка небезпека того, що влада намагатиметься змусити 
адміністративні органи діяти за її наказом. Це сто-
сується як центрального уряду, так і місцевої влади, 
причому навіть у тих випадках, коли органи останньої 
контролює національна опозиція. 

71. Саме тому для забезпечення належного прове-
дення виборів або принаймні усунення серйозних під-
озр у порушеннях на всіх рівнях – від загальнонаціо-
нального до рівня виборчої дільниці – слід створювати 
незалежні, безсторонні виборчі комісії. 

72. У звітах Бюро Парламентської Асамблеї Ради 
Європи з питань організації спостереження на виборах 
у ряді держав-членів були відзначені наступні недоліки, 
що стосуються виборчих комісій: брак транспарентності 
в діяльності центральної виборчої комісії, різночитання 
в тлумаченні процедури підрахунку голосів; політична 

36 Щодо важливості авторитету виборчого процесу див., наприклад, CDL (99) 67 стор. 11; з питання потреби в стабільному законодавстві див. 

CDL (99) 41, стор. 1
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 поляризація виборчих органів, конфлікти при призна-
ченні членів центральної виборчої комісії, призначення 
членів комісії державним органом, перевага представ-
ників правлячої партії у виборчих органах. 

73. Центральна виборча комісія в будь-якому разі 
має бути постійно діючим органом, являючи собою 
адміністративну структуру, що здійснює зв’язок з міс-
цевими органами влади й іншими нижчими комісіями 
з таких питань, як, скажімо, складання й відновлення 
списків виборців. 

74. Склад центральної виборчої комісії може стати 
предметом серйозного обговорення й перетворитися 
в ключове політичне питання при розробці закону про 
вибори. Дотримання наведених нижче рекомендацій 
має максимально сприяти забезпеченню неупередже-
ності й компетентності комісії. 

75. Як правило, до складу Комісії мають входити: 
- суддя або службовець суду: у тих випадках, коли 

вибори провадять під керуванням судового органа, 
його незалежність має бути гарантована завдяки про-
зорим процедурам. Призначені судами особи не мо-
жуть перебувати в підпорядкуванні кандидатів; 

- представники партій, уже представлених у парла-
менті, або таких, що набрали більше визначеного від-
сотка голосів. Політичні партії у центральній виборчій 
комісії мають бути представлені на основі рівності, при-
чому поняття “рівність” може тлумачитися або строго, 
або пропорційно, тобто з урахуванням або без ураху-
вання результатів, отриманих цими партіями на попе-
редніх виборах 37. Крім того, представники партій мають 
добре розбиратися в питаннях, пов’язаних із проведен-
ням виборів, і не мати права займатися агітацією. 

76. Окрім того, до складу виборчої комісії можуть 
входити: 

- представники національних меншин; їхня присут-
ність є бажаною, якщо та чи та національна меншина 
досить істотно представлена на відповідній території; 

- представник міністерства внутрішніх справ. Утім, 
з причин, пов’язаних з історією тієї або тієї країни, 
участь у комісії представника міністерства внутрішніх 
справ не завжди виявляється доречною. Представники 
Парламентської Асамблеї, що брали участь у місіях зі 
спостереження за виборами, неодноразово висловлю-
вали стурбованість з приводу того, що функції повно-
цінної багатопартійної виборчої комісії були покладені 
на установу, підлеглу виконавчій владі. Разом з тим 
співпраця між центральною виборчою комісією й мініс-
терством внутрішніх справ можлива хоча б з конкрет-
них практичних міркувань – наприклад, у питаннях пе-
ревезення й зберігання виборчих бюлетенів та іншого 

устаткування. Інакше, виконавча влада не мала б бути 
в змозі впливати на персональний склад виборчих ко-
місій 38. 

77. У цілому ж органи, що призначають членів ви-
борчої комісії, не мають бути в змозі вільно відкликати 
останніх, бо це породжує сумніви в їхній незалежнос-
ті. Відкликання на власний розсуд не припустиме, але 
відкликання з дисциплінарних причин цілком можливе 
– за умови, що підстави для цього чітко й обмежувально 
викладені в законі (так, абстрактних формулювань на 
кшталт “дії, що дискредитують комісію”, недостатньо). 

78. У країнах з давніми демократичними традиція-
ми, де немає виборчих комісій, але існує інший безсто-
ронній орган, відповідальний за виборчі питання, полі-
тичні партії мають користуватися правом спостерігати 
за роботою цього органа. 

79. Склад центральної виборчої комісії, безумов-
но, важливий, проте не більшою мірою, ніж порядок 
її функціонування. Регламент комісії має бути цілком 
однозначним, оскільки голови комісії схильні дава-
ти членам комісії змогу дискутувати, чим останні не 
баряться скористатися. Правила процедури мають 
визначати порядок денний і регламент виступів: на-
приклад, чверть години для кожного члена комісії, бо 
інакше нескінченні дискусії можуть завадити комісії ви-
конувати її основну роботу. 

80. Існує безліч способів ухвалення рішень. 
Видається за доцільне, щоб рішення ухвалювали ква-
ліфікованою (наприклад, дві третини) більшістю голо-
сів: це стимулюватиме дискусію між більшістю й при-
наймні однією з партій, що перебувають у меншості. 
Бажано ж ухвалювати рішення шляхом консенсусу. 

81. Засідання центральної виборчої комісії мають 
бути відкритими, у тому числі й для представників ЗМІ 
(ще одна причина для встановлення регламенту ви-
ступів). Усі кімнати, де розміщено комп’ютери, лінії 
телефонного зв’язку, факсимільні апарати, сканери 
тощо, мають бути відкриті для огляду. 

82. Склад інших виборчих комісій, що діють на рівні 
регіонів або округів, має бути подібним до складу цен-
тральної виборчої комісії. Окружні комісії відіграють 
важливу роль в одномандатних системах, оскільки саме 
вони визначають переможця в ході загальних виборів. 
Регіональні комісії відіграють так само важливу роль у 
передачі результатів центральної виборчої комісії. 

83. Для організації виборів потрібен персонал, що 
володіє спеціальними навичками 39. До складу цен-
тральної виборчої комісії варто включати експертів-
юристів, політологів, математиків й інших фахівців, 
що добре володіють питаннями проведення виборів. 

37 Див. вище главу I.2.3.
38 Пор. CDL-AD (2002) 7, пп. 5,7 ff, 54.
39 Див. CDL (98) 10, стор. 5.
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 Зареєстровано кілька випадків, коли комісії потерпали 
від нестачі кваліфікованого й підготовленого персоналу. 

84. Члени виборчих комісій мають пройти стандарт-
не навчання на всіх рівнях виборної адміністрації. Така 
підготовка має бути забезпечена й для членів комісій, 
якi признаються політичними партіями. 

85. Закон про вибори має містити статтю, що 
зобов’язує владу (на всіх рівнях) задовольняти вимоги 
й потреби виборчих комісій. Працівники різних мініс-
терств та інших органів державного управління, мерій 
і муніципалітетів можуть бути відряджені для надання 
підтримки виборчим органам, зокрема для виконання 
функцій адміністративного або матеріально-технічного 
забезпечення у зв’язку з підготовкою й проведенням ви-
борів. Вони можуть, зокрема, відповідати за підготовку 
й розповсюдження списків виборців, виготовлення ви-
борчих бюлетенів, урн для голосування, офіційних пе-
чаток та інших необхідних матеріалів, а також за визна-
чення умов зберігання, розповсюдження й за безпеку. 

3.2. Спостереження за виборами 

86. Спостереження за виборами відіграє важливу 
роль, оскільки дозволяє отримати певну уяву про те, 
наскільки правильно відбувався процес виборів. 

87. Розрізняють три категорії спостерігачів: націо-
нальні спостерігачі, що є прихильниками тієї або іншої 
партії або кандидата, позапартійні національні спо-
стерігачі і міжнародні спостерігачі (позапартійні). На 
практиці відмінність між першими двома категоріями 
не завжди очевидна. Тому краще зробити процедуру 
спостереження максимально відкритою як на націо-
нальному, так і на міжнародному рівні. 

88. Спостереження самим днем виборів не обмеж-
ується, а дає змогу встановити, чи не мали місця якісь 
порушення на попередніх етапах (як-от неналежне 
ведення списків виборців, перешкоди при реєстрації 
кандидатів, випадки обмеження свободи слова й пору-
шення правил доступу до ЗМІ або державного фінан-
сування виборчих кампаній), під час виборів (напри-
клад, перевірка фактів тиску на виборців, множинного 
голосування, порушень таємниці голосування тощо) та 
після голосування (особливо при підрахунку голосів й 
оголошенні результатів). Особливу увагу при спосте-
реженні слід звертати на те, чи органи влади залиша-
лися, як їм і належить, безсторонніми. 

89. Міжнародні спостерігачі відіграють винятково 
важливу роль у тих державах, де ще не склалися тра-
диції безсторонньої перевірки законності виборів. 

90. Як правило, і міжнародні, і національні спосте-
рігачі мають отримати можливість ставити запитання 
будь-кому з присутніх, робити нотатки й інформувати 

свою організацію, але вони повинні утримуватися від 
будь-яких коментарів. 

91. Щоб діяльності спостерігачів не ставили над-
мірних перешкод, у законі слід чітко обумовити міс-
ця, в яких спостерігачі права з’являтися не мають. 
Наприклад, такий закон, що дозволяє спостерігачам 
відвідувати лише ті місця, де відбуваються вибори (або 
голосування), на деяких виборчих дільницях можуть 
без належних на те підстав тлумачити надто вузько 40. 

3.3. Ефективна система оскарження 

92. Щоб норми виборчого права не були лише сло-
вами на папері, слід передбачити можливість вільного 
оскарження фактів недотримання закону про вибори 
в органі з розгляду оскаржень. Це зокрема стосуєть-
ся результатів виборів: заперечувати їх хтось може з 
підстав порушення процедур голосування. Так само 
це стосується рішень, ухвалених напередодні виборів, 
зокрема в зв’язку з правом брати участь у голосуван-
ні, списками виборців та правом бути обраним, під-
твердженням повноважень кандидатів, дотриманням 
норм, що регулюють виборчі кампанії, і доступом до 
ЗМІ й джерелам фінансування партій. 

93. Існує два можливі рішення: 
- заяви про оскарження можна направляти в зви-

чайні суди, спеціальний суд або в конституційний суд; 
- заяви про оскарження можна направляти в ви-

борчу комісію. Цей варіант має кілька незаперечних 
переваг, оскільки до складу комісій входять висококва-
ліфіковані фахівці, тоді як суди мають менший досвід 
у питаннях, пов’язаних з виборами. Однак як засте-
режний захід доцільно все ж установити – у тій або тій 
формі – судовий нагляд, зробивши першою інстанцією 
для оскарження комісію більш високого рівня, а дру-
гою – компетентний суд. 

94. У деяких випадках буває передбачена можли-
вість подавати скарги в парламент як в орган, що в змо-
зі судити про вибори до свого ж складу, однак такий по-
рядок може своїм наслідком мати ухвалення політично 
вмотивованих рішень. Такий порядок можна вважати 
прийнятним насамперед там, де він вже існує протягом 
тривалого часу, проте й тоді доцільно передбачити мож-
ливість оскарження відповідного рішення в суді. 

95. Процедура оскарження має бути максимально 
короткою, зокрема коли йдеться про рішення, ухвале-
ні напередодні виборів. При цьому слід уникати двох 
пасток: по-перше, процедура оскарження не має галь-
мувати виборчий процес, а по-друге, зважаючи на те, 
що рішення по скаргах не можуть правити за підставу 
для перенесення дати виборів, їх варто ухвалювати 
не після, а до виборів. Рішення за результатами ви-

40 Щодо спостереження за виборами див. «Посібник для спостерігачів на виборах», Рада Європи, 1996 р.
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 борів також мають ухвалювати досить оперативно, а 
надто в обставинах напруженої політичної ситуації. Це 
означає, що терміни подачі заяв про оскарження ма-
ють бути справді короткі і що орган з розгляду скарг 
має ухвалювати свої рішення якомога оперативніше. 
Водночас строки подачі скарг мають бути достатніми 
для того, щоб було коли подати заяву, гарантувати 
здійснення права на захист і ухвалити зважене рішен-
ня. Для рішень, ухвалених до виборів, цілком дореч-
ними видаються строки в три-п’ять днів для першої ін-
станції (як для подачі заяви про оскарження, так і для 
ухвалення рішення). Можна, втім, передбачити трохи 
більше часу для винесення рішень Верховним або 
Конституційним судом. 

96. Крім іншого, процедура має бути простою, а ви-
борці – у змозі скористатися зі спеціального формуля-
ра для подачі заяви про оскарження 41. Слід боротися 
з формалізмом й уникати рішень про неприйнятність 
скарг, а надто в дражливій політичній ситуації. 

97. Так само дуже важливо, щоб процедура оскар-
ження, а зокрема повноваження й функції різних ор-
ганів, що беруть участь у ній, були чітко прописані в 
законі: це допоможе уникнути будь-якої позитивної 
або негативної колізії прав. Ані сторона, що оскаржує, 
ні орган влади не можуть мати права обирати орган з 
розгляду оскаржень. Небезпека того, що кілька орга-
нів з розгляду скарг поспіль відмовляться що-небудь 
ухвалювати, істотно зростає в тих випадках, коли є 
теоретична можливість звертання зі скаргою або в 
суд, або в виборчу комісію, чи в тих випадках, коли 
повноваження різних судів – наприклад, звичайних і 
Конституційного – розмежовані не досить чітко.

Приклад:

Центральна виборча комісія → Верховний суд
↑
Територіальна виборча комісія → Апеляційний суд
↑
Окружна виборча комісія
↑
Дільнична виборча комісія (у день виборів) 

98. Суперечки, пов’язані зі списками виборців, що 
веде, наприклад, місцева адміністрація під контролем 
виборчої комісії або в співпраці з нею, можуть розгля-
дати суди першої інстанції. 

99. Коло осіб, що мають право подавати оскаржен-
ня, має бути максимально широким. Будь-який ви-
борець даного округу і будь-який кандидат, що бере 
участь у виборах, мають таке право отримати. При 
цьому було б доцільно встановити вимоги щодо міні-

мального числа виборців, потрібного для оскарження 
результатів виборів. 

100. Процедура оскарження має носити судовий 
характер у тому смислі, що стороні, яка оскаржує, тре-
ба гарантувати такий порядок розгляду, при якому бу-
дуть заслухані обидві сторони. 

101. Важливе значення мають повноваження ор-
ганів з розгляду оскаржень. Вони мають бути впо-
вноважені анулювати вибори в разі, якщо виявлені 
порушення могли вплинути на їхні результати, тобто 
на розподіл місць. Це принцип загальний, проте слід 
залишити можливість для його корегування, тобто не 
обов’язково анулювати результати по всій країні або 
округу: цілком можливо анулювати результати лише 
на якійсь одній виборчій дільниці. Це дозволяє уник-
нути двох крайностей: анулювання виборів взагалі в 
ситуації, коли порушення вплинули лише на невелику 
територію, і відмови від анулювання під приводом, що 
територія, на якій порушення далися взнаки, була до-
сить малою. На територіях, де результати були ану-
льовані, вибори мають бути проведені повторно. 

102. У тих випадках, коли як органи з розгляду скарг 
діють комісії більш високого рівня, вони мають бути 
вповноважені ex officio вносити виправлення чи скасо-
вувати рішення нижчестоящих виборчих комісій. 

103. Ряд питань заслуговує на поглиблене опрацю-
вання. 

3.4. Організація й порядок роботи виборчих дільниць 

104. Якість систем голосування й підрахунку голосів, а 
також належне дотримання виборчих процедур залежить 
від того, як організовані й функціонують виборчі дільниці. 
У повідомленнях Бюро Асамблеї зі спостереження за ви-
борами в різних країнах йдеться про низку порушень ор-
ганізаційно-технічного характеру. Наприклад, в них від-
значено істотні розбіжності між виборчими дільницями в 
різних регіонах тієї самої держави. 

105. Відряджені Асамблеєю місії зі спостереження 
за виборами відзначили також кілька випадків техніч-
них порушень, таких як неправильно надруковані або 
проштемпельовані чи надто складні бюлетені, неопе-
чатані урни для голосування, бюлетені або урни, що не 
відповідають нормам, неправильне використання урн 
для голосування, неадекватні засоби для встановлен-
ня особи виборців і відсутність місцевих спостерігачів. 

106. Усі ці порушення й недоліки в поєднанні з агі-
таційною діяльністю, яку політичні партії буває ведуть 
усередині виборчих дільниць, а також перешкоди, які 
ставить поліція, можуть серйозно спотворити процес 
голосування й таким чином поставити під загрозу його 
чесність і дійсність результатів. 

41 CDL (98) 45, стор. 11.
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3.5. Фінансування 

107. Регулювання питань, пов’язаних з фінансу-
ванням політичних партій і виборчих кампаній, є також 
важливий чинник, що визначає правильність виборно-
го процесу. 

108. Перш за все, фінансування має бути прозорим; 
така прозорість важлива, хоча б на якому рівні політич-
ного або економічного розвитку перебувала країна. 

109. Прозорість забезпечується на двох рівнях. По-
перше, вона стосується коштів, які виділяють для ве-
дення кампанії: докладна інформація про витрату цих 
коштів має достеменно відображатися в спеціальному 
плані рахунків. У випадку істотних відхилень від норми 
або перевищення встановлених законом максималь-
них витрат вибори дають підстави для визнання ви-
борів за недійсні. По-друге, прозорість забезпечується 
на рівні моніторингу фінансового становища виборних 
представників до їхнього вступу на посаду й після за-
кінчення терміну їхніх повноважень. Комісія, відпо-
відальна за питання фінансової прозорості, офіційно 
приймає в обраних представників декларації про їхнє 
фінансове становище. Ці декларації носять конфіден-
ційний характер, однак, за потреби, дані можуть бути 
спрямовані в прокуратуру. 

110. В унітарних державах будь-які витрати, здійс-
нені місцевими органами влади в зв’язку з проведен-
ням загальнонаціональних виборів, оплатою праці 
членів виборчих комісій, виготовленням бюлетенів для 
голосування і таке інше, звичайно покриває держава. 

111. Не слід забувати, що державне фінансування 
партій або кампаній здійснюється відповідно до прин-
ципу рівних можливостей (рівних «абсолютно» або 
«відносно») 42. Усі партії, представлені в парламенті, 
безперечно мають право на державне фінансування. 
Однак заради забезпечення рівності можливостей для 
всіх політичних течій державне фінансування буває на-
дають і політичним силам, що представляють значну 
частину електорату й висувають кандидатів на виборах. 
Фінансування політичних партій з державних фондів 
має супроводжувати контроль за партійними рахунка-
ми з боку спеціальних державних органів (наприклад, 
Рахункової палати). Держава повинна заохочувати по-
літику фінансової відкритості з боку тих політичних пар-
тій, що одержують державне фінансування 43. 

3.6. Безпека 

112. Усяке законодавство про вибори має перед-
бачати на випадок інцидентів втручання сил право-
порядку. У цьому разі право викликати поліцію може 
мати лише сам голова дільничної виборчої комісії (або 
його/її представник). Важливо уникати надання такого 
права всім членам дільничної виборчої комісії, бо в по-
дібній ситуації слід не дискусію відкривати, а ухвалю-
вати одноосібне рішення. 

113. У деяких державах представники поліції тра-
диційно присутні на виборчих дільницях, що, на думку 
спостерігачів, зовсім не обов’язково стає приводом до 
заворушень або наганяє острах на виборців. Слід за-
уважити, що присутність поліції на виборчих дільницях 
ще й досі передбачена в виборчому законодавстві де-
яких західних держав, але з плином часу сама практи-
ка змінилася. 

Висновки 

114. Дотримання п’яти основних засад загально-
європейського досвіду в сфері виборів (загальні, рівні, 
вільні, прямі вибори шляхом таємного голосування) є 
найважливішим елементом демократії. Воно уможлив-
лює різноманітні форми демократичного волевиявлен-
ня, однак у встановлених межах. Ці межі обумовлені, 
першою чергою, тлумаченням зазначених принципів; у 
цьому документі викладено мінімальні правила, вико-
нувати які треба для забезпечення дотримання прин-
ципів. По-друге, мало, щоб виборче право (у вузькому 
тлумаченні) просто містило норми, що відповідають 
європейській спадщині в царині виборів: ці норми слід 
розглядати як єдиний комплекс і йти, щоб справді га-
рантувати довіру до виборчих процесів, на вжиття ді-
євих заходів. Насамперед, треба забезпечити дотри-
мання основних прав. Потому стабільність норм має 
бути такою, щоб виключити будь-які підозри в маніпу-
люванні. І, нарешті, процесуальна база має забезпечу-
вати ефективну реалізацію встановлених норм. 

Published: «Vybory ta Demokratiya» («Elections and 
Democracy»), 2006, № 4(10).

42 Див. розділ I.2.3 вище.
43 Докладнішу інформацію з питання про фінансування політичних партій наведено в документі CDL-INF (2001) 8.
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У Верховній Раді України зареєстровано про-

ект Закону № 6240 «Про внесення змін до деяких 

законів України (щодо виборчих прав внутрішньо 

переміщених осіб та інших мобільних всереди-

ні країни громадян)». Законопроект передбачає 

внесення змін до Закону України «Про Державний 

реєстр виборців» та суміжних інших нормативно-

правових актів, спрямованих на забезпечення ВПО 

в Україні у всіх видах виборів. Законопроект також 

дозволить голосувати громадянам України за їхнім 

фактичним місцем проживання за рахунок спро-

щення процедури реєстрації виборців та усунення 

прив’язки виборчої адреси виборця до реєстрації 

його місця проживання. 

Законопроект було внесено на розгляд парламен-

ту 24 народними депутатами України – представни-

ками депутатських фракцій Блоку Петра Порошенка, 

Народного Фронту, Самопомочі, Радикальної партії 

та Опозиційного Блоку. За результатами розгляду 

законопроекту Комітет Верховної Ради України з 

питань правової політики та правосуддя може реко-

мендувати парламенту або прийняти його у першо-

му читанні, або ж відхилити. 

Відповідно до чинного виборчого законодав-

ства, громадяни України голосують на тих виборчих 

дільницях, до яких віднесені їхні виборчі адреси. У 

свою чергу, виборчі адреси виборців визначають-

ся на основі зареєстрованого місця проживання 

(окрім випадку тимчасової зміни місця голосування 

без зміни виборчої адреси). Процедура зміни за-

реєстрованого місця проживання (так званої «про-

писки»), і, відповідно, виборчої адреси, є складною 

і ускладнює реалізацію виборчих прав ВПО та інших 

мобільних груп українських громадян. 

Окрім зміни виборчої адреси, будь-який вибо-

рець в Україні може тимчасово (тобто на час про-

ведення відповідних виборів) змінити місце голо-

сування і проголосувати на виборчій дільниці за 

місцем фактичного проживання. Для цього вибо-

рець повинен подати письмову заяву до відповідно-

го органу ведення реєстру виборців не пізніш ніж за 

п’ять днів до виборів, додавши до неї документи, які 

підтверджують необхідність зміни місця голосуван-

ня. Процедура тимчасової зміни місця голосуван-

ня є менш складною порівняно зі зміною виборчої 

адреси і широко використовується на загальнодер-

жавних виборах трудовими мігрантами та іншими 

аналогічними категоріями виборців, які не мають 

можливості проголосувати за своєю виборчою 

адресою. Водночас можливість зміни місця голо-

сування без зміни виборчої адреси не передбаче-

на на місцевих виборах, тоді як на парламентських 

виборах виборець, якому було змінено місце голо-

сування, може проголосувати лише за пропорцій-

ною складовою змішаної виборчої системи (а не в 

одномандатному окрузі). Внаслідок цього обме-

ження ВПО, які не мають можливості проголосувати 

за місцем їх виборчої адреси, фактично позбавлені 

права голосу на місцевих виборах та на виборах до 

Верховної Ради, які проводяться за мажоритарною 

системою відносної більшості. 

Внесений на розгляд парламенту законопроект 

дозволятиме належним чином реалізувати виборчі 

права мільйонам переміщених внаслідок збройного 

конфлікту осіб та громадян, фактичне місце прожи-

вання яких не збігається з їхніми виборчими адре-

сами. 

Законопроектом передбачено, що: 

• будь-який виборець зможе змінити свою ви-

борчу адресу на адресу за фактичним місцем 

проживання шляхом подання письмової заяви до 

органу ведення Державного реєстру виборців, 

юрисдикція якого поширюється на територію, до 

якої віднесено місце фактичного проживання від-

повідного виборця; 

• з метою запобігання виборчому туризму перед-

бачено, що така заява може бути подана до відпо-

відного органу ведення Реєстру протягом п’яти днів 

після офіційного початку виборчого процесу під час 

загальнодержавних або місцевих виборів; зміни до 

виборчої адреси під час перебігу виборчого процесу 

з відповідних виборів не допускаються; 

• до письмової заяви про зміну виборчої адреси 

мають додаватись документи, які підтверджують 

фактичне місце проживання виборця; перелік цих 

документів є ширшим, порівняно з переліком, пе-

редбаченим Законом України «Про Державний ре-

єстр виборців» для зміни виборчої адреси (окрім 

паспорту громадянина України, він також включає  

документи, які підтверджують працевлаштування, 

здійснення підприємницької діяльності, довідку 

про взяття ВПО на облік тощо); 

• виборець може змінювати виборчу адресу за 

відповідною заявою не частіше ніж раз на 180 днів. 

У Верховні Раді України зареєстровано законопроект з 
питань реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб
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Хронологія виборів

Сомалі. Могадішо. Президентські вибори в 
Сомалі проходили  8 лютого. Спочатку вибори пла-
нувалися на серпень 2016 року і повинні були бути 
загальними. Однак з міркувань безпеки кілька ра-
зів переносилися і замість загальних були проведе-
ні непрямі вибори. 

У зв’язку з триваючою з 2009 року громадян-
ською війною безпека проведення виборів була 
основною проблемою. Початкове місце проведен-
ня голосування в Поліцейської академії Могадішо 
було перенесене в Міжнародний аеропорт Адена 
Адде як найбезпечніше місце столиці. У день голо-
сування рух у Могадішо було заборонено, школи 
закрито, а всі польоти в аеропорту скасовано.

У результаті президентом був обраний колиш-
ній прем’єр-міністр Мохамед Абдуллахі Мохамед. 
Його проголошено президентом у ході мирної пе-
редачі влади від Хасана Шейха Махмуда, який ви-
знав поразку і привітав наступника. На вулиці сто-
лиці вийшло багато людей, які святкували обрання 
нового лідера країни.

Німеччина. Берлін. Президента Німеччини 
обирають Федеральні збори в Берліні, в залі засі-
дань Рейхстагу. До їх складу входять 630 депутатів 
Бундестагу і така сама кількість делегатів, яких за 
принципом пропорційності направили федеральні 
парламенти.

Загальна кількість делегатів 12 лютого стано-
витла 1260. Брали участь у голосуванні 1253 де-
путати. Засідання з обрання президента проводив 
голова Бундестагу Норберт Ламмерт.

Згідно зі статтею 54 Основного закону ФРН кан-
дидат у президенти Німеччини повинен обов’яз  ково 
бути громадянином цієї країни і не молодший сорока 
років. Переобрання допускається тільки один раз.

Франк-Вальтер Штайнмаєр обраний 12-м пре-
зидентом Німеччини.

У липні 2016  року федеральний президент 
Німеччини Йоахім Гаук заявив, що не висуватиме 
свою кандидатуру на другий термін.

16 листопада 2016 року Ангела Меркель предста-
вила 60-річного Франк-Вальтера Штайнмайера як 
єдиного кандидата на пост німецького Президента. 
Його підтримали дві провідні політичні партії 
ХДС/ХСС і СДПН.

27 січня 2017 року Ф-В. Штайнмайер з цією 
метою пішов достроково з посади глави МЗС 
Німеччини.

Соціал-демократ Франк-Вальтер Штайнмаєр 
прогнозовано переміг у першому турі виборів. За 
нього проголосував 931 з 1253 членів колегії ви-
борців (74,3%), які брали участь у голосуванні, за 
необхідних 631.

Туркменістан. Ашгабат. Президентські вибо-
ри були призначені на 12 лютого. Це перші вибо-
ри після прийняття парламентом нової конститу-
ції країни, в якій термін повноважень президента 
збільшено з 5 до 7 років. Також новою конститу-
цією запроваджено віковий ценз для кандидатів у 
президенти – до 70 років. 

У грудні 2016 року правляча Демократична пар-
тія Туркменістану висунула кандидатом чинного 
президента Бердимухамеда Гурбангули. Всього 
Центральною виборчою комісією Туркменістану 
зареєстровано 9 кандидатів. 

За офіційними даними в голосуванні взяли 
участь 97,28 % виборців. У період проведення ви-
борів у Туркменії перебувала Місія спостерігачів 
від Співдружності Незалежних Держав, представ-
ники ООН та інших міжнародних організацій, 
іноземні журналісти, які, на думку Центральної 
комісії з проведення виборів і референдумів у 
Туркменістані, «мали можливість на місці ознайо-
митися з ходом виборчої кампанії, переконатися в 
відкритості і прозорості виборів».

Відповідно до статті 76 Виборчого кодексу 
Туркменістану Центрвиборчком оголосив, що кан-
дидат Гурбангули Мялікгулийович Берди му ха-
медов, який набрав абсолютну більшість голосів 
виборців, визнаний обраним Президентом Турк-
меністану.

Північна Ірландія. Белфаст. Вибори до Асамб-
леї Північної Ірландії відбулися 2 березня. Най-
більшу кількість місць у північноірландському пар-
ламенті – Асамблеї Північної Ірландії – здобула 
Демократична юніоністська партія, яка наполягає 
на єдності Великобританії. Зазначається, що юні-
оністи за результатами виборів, взяли 28 мандатів. 
На другому місці з 27 мандатами – партія «Шинн 

Вибори за кордоном
(ëþòèé – êâ³òåíü 2017 ðîêó)



87ВІСНИК Центральної 
 виборчої комісії № 1 (35) 2017 р.

 

Хронологія виборів

Фейн», яка виступає за відокремлення Північної 
Ірландії від Сполученого Королівства та об’єднання 
з Ірландією. На третьому та четвертому місцях – 
Юніоністська партія Ольстера з 12 мандатами та 
Соціал-демократична лейбористська партія – з 10.

Явка виборців склала 64,8%, що є найвищим по-
казником з 1998 року. Тоді підписали Угоду, яка 
стала фундаментом чинного політичного устрою 
Північної Ірландії.

Зазначимо, що Шинн Фейн виступає за вихід 
Північної Ірландії зі складу Великої Британії та 
об’єднання з Республікою Ірландією.

Нідерланди. Амстердам.  15 березня після під-
рахунку майже 95% голосів партія прем’єр-міністра 
Марка Рютте наразі виграла на парламентських 
виборах у Нідерландах.

Таким чином, «Народна партія за свободу і де-
мократію» отримала 33 мандати.

Зазначається, Партія очільника нідерландсько-
го уряду отримала на 8 мандатів менше, ніж у по-
передньому складі парламенту.

Тим часом, «Партія свободи» конкурента Рютте 
Герта Вілдерса, яка є ультраправою, отримала 20 
місць, що на 5 місць більше, ніж минулого разу. 

Партії «Демократи-66» (D66) та «Християнсько-
демократичний заклик» (CDA) здобули однакову 
кількість місць – 19. 

Партія праці, у свою чергу, втратила 29 манда-
тів, на цих виборах вона отримала всього 9 місць у 
новому парламенті.

Партія «Зелені ліві» показала один з кращих ре-
зультатів у своїй історії – 14 місць, що на 10 більше, 
ніж минулого разу.

Болгарія. Софія. Проєвропейська партія ГЕРБ 
(Громадяни за європейський розвиток Болгарії) ви-
грала дострокові парламентські вибори  26 березня.

За партію ГЕРБ проголосувало 32,64% вибор-
ців. Лідером політсили є колишній болгарський 
прем’єр Бойко Борисов. Таким чином, він отримав 
мандат на формування третього кабінету міністрів.

На другому місці – Болгарська соціалістична 
партія (лідер – Корнелія Нинова), яку називають 
проросійською. Її підтримали 27,12% виборців.

Необхідний чотиривідсотковий бар’єр до пар ла-
менту Болгарії подолали також коаліція «Об’єднані 
патріоти» (9,06% голосів), «Рух за права і свобо-
ди», що представляє мусульман Болгарії (9,04%), і 
партія «Воля» (4,15%).

Сербія. Бєлград. Чинний прем’єр-міністр Сербії 
та лідер Сербської прогресивної партії Александар 
Вучич переміг у першому турі президентських ви-
борів, які відбулися 2 квітня. 

За даними виборчої комісії, Вучич отримав 
57,03% голосів виборців, або 941 514 голосів в аб-
солютних цифрах.

Таким чином, Вучич набрав більше половини 
голосів і другого туру виборів не буде.

Найближчий опонент Вучича, колишній омбуд-
смен Саша Янкович набрав 16,2 відсотка.

Третє місце посів комедійний актор Лука Максі-
мович, який виступає під псевдонімом Любіца Пре-
леташевіч «Білий» – 9,4 відсотка голосів. Він випе-
редив екс-президента Генеральної асамблеї ООН 
Вука Єремича, який набрав 5,8 відсотка.

 
Вірменія. Єреван. Правляча партія Вірменії 

отримала більшість у парламенті. 
31 мандат отримав блок «Царукян» вірменського 

бізнесмена Гагика Царукяна, 9 мандатів – опозицій-
ний блок «Елк», 7 мандатів – партія «Дашнакцутюн»,  
яка входила в коаліцію з РПА в минулому складі.

Згідно з остаточними даними у виборах взяли 
участь 1 575 786 виборців з 2 585 468.

2 квітня у Вірменії пройшли вибори до Націо-
нальних Зборів шостого скликання. У них бра-
ли участь п’ять партій і чотири партійні блоки. 
Це перші в республіці загальнодержавні вибори з  
прийняттям  конституційних реформ 2015 року, 
які передбачають перехід до парламентської фор-
ми правління у 2018 році, після закінчення терміну 
повноважень чинного глави держави.
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