
Тема: Виборче право в зарубіжних країнах 
План 

1. Поняття і суть виборчого права в зарубіжних країнах, та його основні 

принципи. 

2. Виборчий процес в зарубіжних країнах 

3. Виборчі системи в зарубіжних країнах 

Самостійна робота 
1.Особливості правого регулювання організації і проведення референдумів у зарубіжних 

країнах. 

2..Принципи виборчого права в зарубіжних країнах. 

Шановні студенти, рекомендую переглянути відео за цією темою за 

наступними посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=69LKIYCWgiA 

1. Поняття і суть виборчого права в зарубіжних країнах. 

Одним з елементів демократії є вибори в різні органи державної влади. В 

науці конституційного права термін “виборче право” в залежності від конкретних 

обставин пояснюється диференційовано. 

По-перше, виборче право – це інститут конституційного права, який 

складається з правових норм, що регулюють порядок надання громадянам права 

брати участь у виборах. Виборче право має своїми джерелами конституції, 

конституційні закони, акти парламентів, постанови урядів, укази глав держав. 

По-друге, виборче право – це суб’єктивне право громадянина бути 

учасником конституційно-правового відношення, яке виникає при виборах. В 

даному випадку виборче право означає право громадянина бути зареєстрованим 

як кандидат або виборець, право на подачу голосу і т.д. та відповідний обов’язок з 

боку органів держави. 

Голосування виборців називають ще плебісцитом (від лат. Plebiscitum – 

рішення народу). З юридичної точки зору відмінностей між референдумом і 

плебісцитом немає. У законодавстві деяких держав терміни референдум (Іспанія, 

Італія, Росія, Словаччина) і плебісцит (Коста-Рика, Чилі, Еквадор) 

використовуються як синоніми. Якщо в німецькій державознавчій літературі 

поняття плебісцит використовується як збірна назва для всіх видів голосування, 

то у Франції під плебісцитом розуміється тільки голосування, за допомогою якого 

виборчий корпус виражає своє схвалення чи несхвалення конкретної особи або 

політики, яку вона проводить. Іноді плебісцитом називають референдум з питань, 

які мають для країни або регіону … доленосний характер1. Наприклад, якщо 

голосуванням виборців вирішується питання про державну приналежність 

території, про форму правління, про довіру лідерові держави, то такий 

референдум нерідко називають плебісцитом. Тому, на наш погляд, мають рацію ті 

автори в науці конституційного права, які пропонують вважати референдум 

голосуванням із внутрішньополітичних питань, а плебісцитом – голосування з 

питань зовнішньополітичного характеру (наприклад, про вихід або входження до 

іншої держави, чи міжнародної організації)2. 

                                                

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69LKIYCWgiA


Виходячи з наведених принципових положень, референдум можна 

визначити як форму безпосередньої демократії, зміст якої полягає в прийнятті 

виборчим корпусом конституції, законів та інших найважливіших рішень 

загальнодержавного та місцевого значення шляхом голосування. 

Як суб’єктивне право особи (громадянина) воно поділяється на активне в 

пасивне виборче право. Активне виборче право – це встановлене законом право 

громадянина брати участь у виборах в органи державної влади насамперед 

шляхом голосування. Пасивне виборче право означає право балотуватись на 

відповідні посади, тобто право бути обраним. Можливість надання активного і 

пасивного виборчого права зумовлюється певними вимогами до потенційних 

учасників виборів. 

Віковий ценз – це встановлена законом вимога, згідно з якою право участі 

у виборах мають громадяни при досягненні певного віку. Спочатку у більшості 

європейських країн віковий ценз становив 21-25 років. У 1969 р. У 

Великобританії він становив 18 років. Наступного року той самий ценз був 

прийнятий у ФРН, США, а згодом – Франція, Італія, Швеція, Іспанія, Греція та ін. 

У Туреччині, Швейцарії та Японії віковий ценз становить 20 років.  

В наші дні зберігається різниця між віковими цензами для виборчого 

активного і пасивного права (на виборах у нижні палати парламентів Бельгії, 

Великобританії, Росії відповідних прав набувають у віці 18 і 21 року, Франції і 

Румунії – 18 і 23 роки, Японії – 20 і 25 років. У Данії, Нідерландах, Фінляндії, 

Швейцарії, Угорщині, Словенії вікові цензи для активного і пасивного виборчого 

права збігаються. На виборах у верхню палату парламенту віковий ценз для 

пасивного виборчого права вищий, ніж для виборів до нижньої. 

Ценз осілості являє собою встановлену державою вимогу, відповідно до 

якої виборче право надається тільки тим громадянам, які проживають в тій чи 

іншій місцевості на протязі певного часу. У США – 1 місяць, ФРН і Японія – 3 

місяці, Бельгія і Франція – 6 місяців, Канада і Фінляндія – 12 місяців тощо. 

Майновий ценз у неприхованій, відвертій формі трапляється сьогодні 

рідко, однак відсутність прямих майнових обмежень "компенсується" іншими 

цензами, які фактично відіграють ту саму роль. Є ціла низка інших способів і 

методів позбавлення виборчих прав. У деяких країнах виборчі права втрачають 

військовослужбовці. Подекуди застосовуються різного роду "моральні цензи". У 

деяких країнах фактично і юридично не мають виборчих прав певні національні 

меншини. 

Існують обмеження для пасивного виборчого права. Наприклад, 

невибірність – це обмеження можливості балотуватися в якості кандидата; 

несумісність посад – заборона займати певні посади на протязі строку 

повноважень вибірних посадових осіб – означає необхідність вибору між двома 

посадами, який повинен бути здійснений або до, або після проведення виборів. 

 

2. Виборчий процес, його основні стадії. 

    Вибори в зарубіжних країнах становлять цілий процес, який починається з 

призначення дати виборів, включає всі стадії підготовки до них, голосування та 

визначення його результатів. 

За характером органу, який обирається, вибори поділяються на 

президентські, парламентські, муніципальні та ін. За видами (з причин, що їх 



обумовлюють) вибори бувають чергові, які проводяться після закінчення терміну 

повноважень виборного органу, позачергові, що проводяться в результаті 

дострокового припинення виборним органом своєї діяльності (достроковий 

розпуск парламенту, смерть чи вихід у відставку президента країни), і додаткові, 

що проводяться для поповнення представницької установи (через вибуття з неї 

одного або кількох членів). 

Час проведення виборів до органів державної влади є дуже важливим 

питанням. Він установлюється конституцією країни (вибори до парламенту) та 

виборчими законами (обрання інших представництв). У країнах, де відсутній 

інститут парламентської відповідальності (президентські республіки), глава 

держави звичайно не має права розпуску парламенту. Тому парламентські вибори 

в них проводяться у чітко встановлені терміни або проміжки часу. Наприклад, у 

США в перший вівторок листопада кожного парного року переобирається 

повністю весь склад палати представників і третина Сенату. 

У парламентарних республіках і парламентарних монархіях проводяться 

позачергові вибори. У таких країнах, як, наприклад, Англія, Японія, Франція, 

Італія, Болгарія, Польща, Росія, терміни проведення парламентських виборів 

можуть змінюватися залежно від політичної ситуації. 

Вибори президентів та кандидатів на інші виборні посади проводяться 

також у зазначені терміни, а позачергові вибори — у разі звільнення з посади, 

відставки чи смерті. 

Звичайно вибори оголошуються актом (указом) глави держави. Наприклад, 

у Бельгії - указом короля, в Італії та Болгарії -указом президента. В окремих 

країнах цю функцію виконує уряд (Франція). Конкретний термін проведення 

виборів або встановлюється конституцією, або зазначається в акті. Цей момент у 

країні вважається початком виборчої кампанії. 

Вибори проводять по виборчих округах. Саме на території округу 

розгортається виборча кампанія, висуваються кандидати, діють політичні партії та 

виборчі органи, визначаються результати голосування. 

Створюються виборчі округи, як правило, на основі закону, інколи - за 

рішенням органів виконавчої влади. Наприклад, у Швеції під час виборів до 

Ригсдагу (парламенту) 28 виборчих округів та їх назви встановлюються Законом 

про вибори 1972 р. (у редакції 1975 і 1977 pp.). Поділ на виборчі округи і 

визначення їхніх меж здійснюються Зборами провінції (Ландстинглена). “Рішення 

Ландстингу оскарженню не підлягає” (§ 7 Закону). У Франції поділ на виборчі 

округи визначається міністерством внутрішніх справ і затверджується 

парламентом. Відповідно до ст. 87 Конституції КНДР всі питання, пов'язані з 

організацією виборів до парламенту країни (Верховні народні збори), у тому числі 

й утворення виборчих округів, вирішує Постійна рада парламенту. Якщо від 

округу обирається один депутат, то такий округ називається однойменним 

(одномандатним, уніномінальним), кілька депутатів - багатойменним 

(багатомандатним, поліномінальним). В окремих випадках під час виборів до 

парламенту вся країна перетворюється на єдиний виборчий округ. Такий порядок, 

наприклад, застосовується під час обрання однопалатного парламенту (Кнесету) 

Ізраїлю. 

Законодавство зарубіжних країн установлює певні вимоги, створюючи 

виборчі округи: необхідно, щоб була однакова кількість виборців або населення 



на округ, щоб округ знаходився у визначених адміністративних межах тощо. 

Наприклад, виборчий закон Німеччини містить такі вимоги: а) повинні 

зберігатися межі земель; б) розбіжність між середньою кількістю населення, яка 

передбачається по одному округу, та його реальною чисельністю не повинна 

перевищувати 33 відсотки; в) за можливості необхідно дотримувати межі 

місцевого територіального поділу. У виборчому законі Куби (ст. 34) зазначено, 

що “виборчі округи повинні бути по можливості однаковими ”. 

Виборчі округи звичайно поділяються на виборчі дільниці - територіальні 

одиниці, які обслуговуються одним пунктом для голосування. Законодавство 

передбачає не тільки можливість створення на території округу дільниць, а й 

приблизну кількість виборців, які обслуговуються однією дільницею. Наприклад, 

виборчий закон Швеції (§ 3) передбачає, що кожний виборчий округ “повинен 

створювати одну або декілька виборчих дільниць. Виборчій дільниці належить 

охоплювати 1200-1500 громадян, які мають право голосу. Лише у виключних 

випадках виборча дільниця може охоплювати понад 1800 або менше 300 

громадян, що мають право голосу”. 

Практична організація і проведення виборів у зарубіжних країнах 

покладаються на виборчі органи у центрі та на місцях. Система і структура цих 

органів у різних країнах неоднакові. 

Однією з важливих стадій виборчого процесу є реєстрація виборців і 

кандидатів на виборні посади, яка полягає у тому, щоб занести їхні імена до 

списку. Реєстрація виборців у деяких країнах має державний характер. Вона 

запроваджується у Німеччині, Швеції, Болгарії, Китаї, Росії, на Кубі та в інших 

країнах, де ведеться облік переміщення населення і в розпорядженні державних 

органів є відомості про осіб, які проживають на їх територіях. Наприклад, 

відповідно до ст. 37 виборчого закону Куби у 15-денний термін після 

опублікування акта про призначення виборів паспортисти складають побудований 

за одиницями первинного паспортного контролю список жителів, які мешкають 

на даній територіальній одиниці та мають право голосу. Паспортисти подають 

списки до муніципальних виборчих комітетів для ознайомлення. У Швеції список 

складається щорічно для кожної виборчої дільниці місцевим податковим 

управлінням (ст. І Закону про вибори). В установлені законом терміни списки 

подаються виборцям для ознайомлення. Така система складання списків і 

реєстрації виборців називається періодичною. У багатьох країнах ці стадії 

виборчого процесу мають постійний характер. За такої системи виборець, який 

зареєструвався один раз, більше не повинен з'являтися для реєстрації. 

Виправлення у списках трапляються у разі смерті, зміни прізвища або місця 

проживання за заявою самих виборців чи їхніх родичів. Це часто спричиняє 

суттєві зміни фактичної кількості виборців округу, а також перекручування 

результатів виборів. Така практика складання списків і реєстрації виборців 

застосовується у США. 

Виборчий список є одним із важливих документів, оскільки визначає коло 

активних учасників виборчого процесу - громадян країни, які мають право голосу. 

Законодавство всіх країн установлює вимоги щодо складання списків виборців: 

періодичність складання, реквізити, терміни їх подання виборцям для 

ознайомлення, коло суб'єктів, відповідальних за ці дії. 



Висування кандидатів у депутати та на посади, що обираються, 

здійснюється у різні способи: а) висунення виборцями; б) самовисунення з 

підтримкою виборців, при цьому кількість підписів виборців округу в заяві 

кандидата може бути різною (від трьох у Китаї, п'яти у Великобританії, до 

п'ятисот у Данії); в) самовисунення, яке не потребує підтримки виборців 

(особисте висунення), наприклад, під час виборів до Національних зборів Франції, 

Державної Думи Росії; г) висунення, що здійснюється політичними партіями 

(наприклад, при виборах до парламенту в Австрії, Болгарії, Угорщині, Польщі, 

Італії, Фінляндії, Росії, Японії тощо); д) висунення кандидатів громадськими 

організаціями і трудовими колективами (здійснюється у Китаї, В'єтнамі, Росії, на 

Кубі); є) висунення кандидатів за особливою процедурою “праймериз”, що 

проводиться у такому самому порядку, як і самі вибори (ця процедура відома як 

“первинні вибори” і застосовується у США та деяких інших країнах). 

За звичаєм, незалежно від установленого формально-юридичного порядку, 

кандидати у зарубіжних країнах висуваються найчастіше політичними партіями 

(центральними або місцевими їх організаціями). Це зумовлено й деякими 

особливостями виборів, наприклад, обов'язковість партій висувати кандидатів за 

списком. Партія встановлює й черговість кандидатів у списку, що дуже важливо 

для визначення результатів голосування за пропорційною виборчою системою. 

У багатьох зарубіжних країнах для висунення кандидатів необхідно 

віддавати у заставу певну суму грошей перед реєстрацією кандидатів 

політичними партіями. У деяких країнах застава не повертається, якщо кандидат 

не набрав в окрузі встановлену законом необхідну кількість голосів (у Франції - 

5%, в Австралії - 4%). Аналогічна практика існує в Бельгії, Японії та інших 

країнах. 

Завершальною стадією виборчого процесу є голосування - вільне 

волевиявлення виборців. У більшості зарубіжних країн голосування є таємним. 

Остання фаза виборчого процесу – підрахунок голосів і визначення 

результатів голосування. Вона включає підрахунок поданих і визнаних дійсними 

бюлетенів і визначення переможців виборів. Підрахунок голосів виборців 

починається відразу після закінчення часу, відведеного для голосування, і 

проводиться без перерви до встановлення підсумків голосування, при цьому 

проводиться відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії у присутності 

спостерігачів, відповідних представників кандидатів, виборчих об’єднань, 

виборчих блоків, засобів масової інформації. Протокол про підсумки голосування 

підписується членами дільничної виборчої комісії. Документи дільничного 

виборчого органу пересилаються у вищестоящі виборчі органи. Результати 

виборів установлюються окружними, а у відповідних випадках територіальними, 

включаючи центральними виборчими органами. На підставі документів 

дільничних виборчих органів вони вирішують і про дійсність виборів, і про їх 

результативність, а у відповідному випадку - про необхідність ще одного туру 

голосування або проведення нових виборів.  

Остаточні результати виборів визначаються центральним або іншим 

територіальним виборчим органом і офіційно оприлюднюються. 

Але при одних і тих же підсумках голосування результати виборів можуть 

бути різними в залежності від виборчої системи, яка застосовується в даній країні.  



Виборче законодавство має спеціальні розділи про загальні положення 

щодо голосування, в яких визначено процедури голосування на виборчій 

дільниці, можливості голосування поштою, за домовленістю, у представництві за 

кордоном, на судні тощо. 

Важливим є питання щодо фінансування виборчих кампаній, які не 

всюди і не повністю проводяться за рахунок держави. Партії й кандидати 

витрачають свої кошти для проведення мітингів, зборів, видання плакатів, 

листівок, оплачують роботу журналістів тощо. 

Законність виборчих дій забезпечується цілою системою гарантій. Під 

гарантіями виборчого процесу слід розуміти усталені й закріплені в нормах права 

умови та засоби, які забезпечують його ефективність. За суб'єктами виборчого 

процесу всі гарантії можна класифікувати так: а) гарантії виборців; б) гарантії 

посадових осіб виборчих органів; в) гарантії кандидатів у депутати та на виборні 

посади. 

 

 

3.  ВИБОРЧІ СИСТЕМИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

Виборча система (у вузькому розумінні слова) – це сукупність 

установлених законом правил, принципів і критеріїв, за допомогою яких 

визначаються результати голосування. Водночас треба мати на увазі, що 

запровадження тієї чи іншої виборчої системи – це не юридичне питання, а до 

певної міри результат розстановки політичних сил у суспільстві. 

Історично першою виборчою системою стала мажоритарна система, в 

основу якої покладено принцип більшості (франц. majoritaire - більшість): 

обраними вважаються ті кандидати, які отримали встановлену більшість голосів. 

Розрізняють три основні види мажоритарної системи: абсолютної, відносної та 

кваліфікованої більшості. При застосуванні мажоритарної системи більшості для 

обрання вимагається абсолютна більшість поданих в окрузі голосів (50 % + 1). 

При цій системі встановлюється нижній поріг участі виборців у голосуванні; 

якщо він не досягнутий, вибори вважаються недійсними, або такими, що не 

відбулися. Зішлемося на один приклад. Французький Виборчий кодекс стосовно 

виборів депутатів Національної асамблеї встановлює такі норми: “Ніхто не може 

бути обраний у першому турі, якщо не отримав: 1) абсолютної більшості поданих 

голосів; 2) кількості голосів рівної четвертої частини від кількості усіх внесених 

до списків виборців. На випадок рівності голосів обраним вважається старший за 

віком кандидат”. 

У 43 державах світу використовується мажоритарна система відносної 

більшості (Великобританія, Індія, США та ін.). При цьому різновидові обраним 

вважається той кандидат (або список кандидатів), який отримав голосів більше, 

ніж кожний з його опонентів окремо, навіть якщо він набрав менше половини. Цю 

систему інколи називають “хто перший прийшов – той і переміг”.  

Досить рідкісним різновидом є мажоритарна система кваліфікованої 

більшості, відповідно до якої кандидат повинен отримати встановлену в законі 

кількість голосів. Так, кандидату на посаду Президента Коста-Рики необхідно 

набрати 40% (+ 1 голос) виборців (ст. 138 Конституції). 

У спеціальній літературі цілком слушно підкреслюється думка про те, що 

мажоритарна система має ряд переваг. Зокрема, вона завжди результативна і 



проста при застосуванні. Позитивом цієї системи є і те, що вона дозволяє 

формувати стабільний уряд, а це має чимале значення для управління країною. 

Водночас вона забезпечує серйозні переваги тільки великим партіям у парламенті 

і не відображає плюралізму суперечливих інтересів у суспільстві, відповідно 

політичних сил, які вони представляють. 

Уже на світанку становлення конституційного ладу стали висуватися ідеї 

пропорційного представництва політичних об’єднань, при якому кількість 

мандатів, отриманих таким об’єднанням, відповідає кількості поданих за його 

кандидатів голосів. Такі ідеї висловив у 1793 р. відомий діяч Великої французької 

революції Луї Сен-Жюст, а в 40-х роках XIX ст. проекти пропорційних виборів 

запропонували американець Томас Джільпін і швейцарець Віктор Консідеран. 

Пропорційна система вперше була застосована в 1888 р. – у Сербії та Бельгії в 

1889 р. На початку ХХ ст. нараховувалися 152 різновиди. В наш час вона існує 

більше ніж у 60 країнах, зокрема в Австрії, Бельгії, Норвегії, Фінляндії, Швеції, 

Швейцарії. 

Для пропорційних систем найбільш характерними рисами є: 

1) створення більш великих округів, від кожного з яких обирається декілька 

депутатів (в ідеальному випадку вся країна перетворюється в єдиний виборчий 

округ: так обирається Кнессет – парламент Ізраїлю); 

2) вибори є суворо партійними (кожна партія висуває свій список 

кандидатів на виборні посади); 

3) використання виборчої квоти (виборчого метра), тобто найменшої 

кількості голосів, необхідних для обрання одного кандидата. Визначається вона 

по-різному. Зокрема, ще у 1855 р. англійський адвокат Томас Хер (Hare) 

запропонував квоту, яка визначається за формулою: Q = x : y, де Q – це квота, х – 

кількість поданих голосів і у – кількість мандатів, які належать розподілу. Після 

того, як квота визначена, кількість голосів, зібраних кожною партією, поділяється 

на цю квоту, і отримані від цього поділу цілісні числа показують, скільки 

мандатів належить тій чи іншій партії. Використання квоти Т.Хера характерне для 

Угорщини, Румунії, Естонії.  

У ФРН, Швеції та деяких інших країнах застосовується запропонований 

бельгійським математиком В. д’Ондтом “метод найбільшої середньої”. 

Передбачається, що голоси, подані за кожний партійний список, послідовно 

діляться на ряд чисел 1,2,3,4,5,6 і т.д., отримані результати розподіляються по 

спадній – від більшого до меншого строго по порядку. Те часткове, яке посідає у 

цьому ряду спадних чисел порядкове місце, що дорівнює числу депутатів, які 

підлягають обранню від даного округу, і буде квотою. Пояснимо це на такому 

прикладі 

Назва 

партії 

Кількість 

голосів 

Результати поділу на 

1 2 3 4 5 6 

А 1700 1700 850 566 425 340 283 

В 2300 2300 1150 766 575 460 383 

С 4100 4100 2050 1366 1025 820 683 

Д 900 900 450 300 225 180 150 

Е 5200 5200 1733 1300 1300 1040 866 

 



Від округу обирається 14 депутатів, у виборах беруть участь п’ять партій, кожна 

з яких отримала: А – 1700 голосів; В – 2300; С – 4100; Д – 900 та Е – 5200. Поділяємо 

голоси, отримані партіями, на ряд чисел щоб отримати кількість часткових, що 

перевищують число 14. Отримані частки розташовуємо по спадній і встановлюємо, 

що 14 місце по порядку посідає частка 860. Воно і є квотою. Поділяємо голоси, 

отримані партіями, на квоту і встановлюємо, що партії отримали таку кількість 

мандатів: А - 1; В - 2; С – 4; Д – 1; Е – 6. Усі мандати розподілені.  

Практика розвинутих демократичних країн засвідчує, що для того, щоб 

пропорційна система виявила себе досить ефективно, необхідні, з одного боку, 

багатопартійність, що склалась, а з іншого – відсутність поляризації політичних сил. 

Намагання знизити негативний ефект недоліків тієї чи іншої виборчої системи 

призвело до виникнення змішаних виборчих систем (застосовують їх, зокрема, в 

Албанії, Грузії, Італії, Греції, Мексиці, Росії, Угорщині та інших країнах). При цьому 

звернемо увагу на те, що поняття “змішана виборча система” можна тлумачити в 

широкому та вузькому розумінні цього слова. 

У першому значенні вона передбачає паралельне використання при 

формуванні парламенту (палати) різних виборчих систем (згідно з Конституцією 

Мексики, Палата депутатів складається з 300 депутатів, які обираються за 

мажоритарною системою відносної більшості, а також і з 100 депутатів, які 

обираються за системою пропорційного представництва). 

Змішана виборча система у вузькому розумінні означає схрещування 

елементів як пропорційної, так і мажоритарної системи (у ФРН на виборах до 

Бундестагу, в Італії – до Палати депутатів). В Італії для обрання депутатів 

нижньої палати парламенту країна поділяється на певну кількість територіальних 

підрозділів. Кількість мандатів, які виділяються їм, установлюється на основі 

відомостей останнього перепису населення. У кожному територіальному 

підрозділі 75 % місць заміщаються в одномандатних округах шляхом 

застосування мажоритарної системи відносної більшості, а 25 % - на основі 

суперництва партійних списків за пропорційною системою.  

Підсумовуючи сказане, можна констатувати, що навіть у країнах розвинутої 

демократії виникають проблеми, пов’язані із забезпеченням можливостей для 

реального суперництва політичних партій, гарантій прав конкретних кандидатів, 

виключенням фальсифікації результатів голосування і тиску на виборців.  
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