
Семінарське заняття 6. 

Тема 2.4. Виборче право в зарубіжних країнах. 

Навчальна мета: охарактеризувати принципи і визначити специфічні риси виборчого 

права в зарубіжних країнах; здійснити порівняльну характеристику виборчих систем в 

зарубіжних країнах; визначити особливості правового регулювання організації і 

проведення референдумів у зарубіжних країнах.   

План 

1.Виборче право в зарубіжних країнах. 

2.Особливості застосування принципів виборчого права в різних країнах. 

3.Виборчий процес в зарубіжних країнах. 

4.Виборчі системи в зарубіжних країнах. 

Ключові поняття: вибори, виборче право, активне виборче право, пасивне виборче 

право, референдум, плебісцит, виборча кампанія, виборча система, виборчий ценз, 

абсентеїзм, прямі вибори, непрямі вибори, колегія виборців, виборчий округ, виборча 

дільниця, голосування, мажоритарна виборча система, пропорційна виборча система, 

змішана виборча система, куріальна виборча система. 

Теми рефератів 

1. Порівняльна характеристика мажоритарної та пропорційної виборчої систем. 

2. Виборчі системи країн західної Європи: спільні та відмінні риси. 

3. Досвід проведення референдумів в зарубіжних країнах. 

4. Виборча система США. 

5. Вибори – один із найдавніших інститутів конституційного права. 

6. Реалізація принципів виборчого права в зарубіжних країнах. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності  

1.Дайте визначення понять «вибори», «виборче право». 

2.В чому полягає різниця між прямими та непрямими виборами? 

3.В якій країні вперше були застосовані непрямі вибори? 

4.Визначте стадії виборчого процесу. 

5.Якими способами здійснюється висування кандидатів у депутати та на посади? 

6.Хто може ініціювати проведення референдуму? 

Література: 

7, с. 133 - 158  

8, с. 92 - 108  

9, с. 120 - 147 
Методичні рекомендації: 

В ході підготовки до першого питання слід усвідомити, що вибори до різного роду центральних 

і місцевих представницьких установ є одним із елементів демократії.  

Вибори – встановлена законом державно-правова процедура, під час якої громадяни віддають 

свої голоси за кандидата або партію, у результаті чого їхня воля формує виборний (представницький) 

орган влади або обирається (займає свій пост) конкретна посадова особа – президент, мер міста, суддя. 

Слід зауважити, що вибори є повноцінними та реальними лише за умови, що в конкурентній 

боротьбі брали участь два і більше кандидати або декілька партій. 

Класифікація виборів: 

- загальнонаціональні, регіональні, місцеві; 

- парламентські, президентські, муніципальні; 

- прямі і непрямі (непрямі і багатоступеневі); 

- чергові і позачергові; 

- додаткові і часткові. 



Референдум – голосування виборців з будь-якого важливого питання державного життя в країні; 

це інститут безпосередньої (прямої) демократії, процедура якого за низкою параметрів є досить 

близькою до процедури виборів. 

Відмінності між процедурою виборів і референдуму: 

-   об’єкт волевиявлення виборців (вибори – людина (кандидат у депутати чи на      

    виборну посаду), референдум – питання, з якого проводиться референдум); 

-   спосіб визначення результатів (вибори – як за мажоритарною, так і за пропорційною  

    системою, референдум – лише за мажоритарною).  

Суб’єкти ініціативи проведення референдуму – глава держави, парламент, уряд, органи 

місцевих влад, виборці. 

Своєрідним різновидом референдуму є плебісцит, безпосереднє прийняття народом шляхом 

голосування будь-якого державного рішення про політичну долю країни чи території, на якій він 

проживає. 

Необхідно зазначити, що смисловим стрижнем теорії і практики виборів, які забезпечують 

політичне представництво народу, є поняття виборчого права. Це сукупність юридичних норм, що 

закріплюють права громадян обирати й бути обраними в органи державної влади, а також право 

відкликання виборцями обраних осіб, які не виправдали їхньої довіри. 

Значення поняття «виборче право»: 

- сукупність правових норм, що регулюють порядок організації і проведення виборів; 

- суб’єктивне право (права) індивіда (громадянина), котрий має статус виборця або 

кандидата у члени представницького органу влади чи на виборну посаду, на участь у 

різних формах у виборах, передусім на участь у голосуванні на виборах. 

Відмінності у статусах виборця і кандидата зумовлюють відмінності між правом голосу на 

виборах, котре визначається як активне виборче право, і правом балотуватися на виборах, або 

пасивним виборчим правом.   
Питома вига і значення виборів у політичному житті різних країн неоднакові. У 

Великобританії обирається лише нижня палата парламенту (палата громад) й місцеві органи, у Франції 

обираються глава держави, дві палати парламенту, органи місцевого самоврядування, у Болгарії 

обираються президент, спеціальний установчий орган – Великі Народні збори, органи 

самоврядування, органи виконавчої влади у громадах. 

Проте вирішальне значення має не кількість виборчих кампаній, а сутність виборів. Вибори 

певною мірою відбивають перебіг політичної боротьби між різними спільностями людей у конкретній 

країні, виразниками інтересів яких є політичні партії, суспільні рухи, національні політичні асоціації.  

Вибори державних органів і посадових осіб громадянами (підданими) – найбільш поширена 

форма безпосередньої демократії. Вибори охоплюють цілий процес, який називається виборчою 

кампанією, що починається від призначення дати виборів і включає всі стадії підготовки до них: 

утворення виборчих округів, дільниць для голосування, складання та перевірка списків виборців, 

формування виборних органів, голосування та визначення його результатів.  

Порядок виборів, тобто система політичних суспільних відносин, пов’язаних з виборами, 

називається виборчою системою, а система правових норм, якими регулюються вибори, - виборчим 

правом.  
Основні принципи виборчої системи та виборчого права закріплюють у конституціях, а докладно 

виборча кампанія регулюється чинним законодавством (виборчими законами, законами про вибори).  

 

Друге питання передбачає аналіз застосування принципів виборчого права в зарубіжних 

країнах. Виборче право – сукупність правових норм, якими регулюються вибори у конкретній країні 

(право одержання голосу участі у виборах, оскарження результатів і порушень при виборах). 

Принципи виборчого права – основоположні ідеї, які концентрують у собі соціально-політичні 

умови виборів і виступають як загальнобов’язкові безперечні нормативні вимоги. Це ті умови його 

визнання та реалізації, дотримання яких на виборах робить їх справді народним волевиявленням. Вони 

закладені у природі суспільного устрою певної країни і виконують функцію загальнонормативного 

орієнтира. Офіційно вони закріплюються у конституціях і виборчих законах відповідних держав. 

Принципи виборчого права - загальне виборче право, рівність виборчого права, пряма чи 

непряма участь виборців у формуванні представницьких органів і в обранні посадових осіб, таємне 

голосування, вільна участь у виборах і обов’язковий вотум, альтернативність. 



Принцип загальності суб’єктивного виборчого права означає, що виборчі права (або хоча б 

активне виборче право) визнається за всіма дорослими і психічно здоровими людьми. Загальність 

означає відсутність дискримінації за будь-якими обставинами. Цей принцип в багатьох зарубіжних 

країнах обмежуються цензами. Найпоширенішим серед них є віковий ценз і ценз осілості. Надання 

пасивного виборчого права пов’язано з низкою більш жорстких обмежень. Для кандидатів на виборні 

посади майже скрізь встановлюється більш високий віковий ценз (23 – 25 років – у нижню палату, 30 

– 40 – у верхню). Для кандидатів на пост глави держави у США – 35 років, у Болгарії – 40 років, у 

Китаї – 45 років. Також до кандидатів висуваються додаткові вимоги – заборона обіймати певні посади 

(оплачувані), необхідність сповідувати певну релігію. Крім того, до кандидатів інколи ставляться 

підвищені вимоги щодо їх моральних якостей. З принципом загальності виборчого права пов’язана 

проблема абсентеїзму – ухилення від участі в голосуванні. В Італії запроваджене обов’язкове 

голосування, в Австралії та Австрії встановлено відповідно адміністративна та кримінальна 

відповідальність за абсентеїзм. В Австрії особа, яка ухилилась від участі у виборах, піддається штрафу 

в розмірі 1 тис. шилінгів, в Пакистані передбачено кримінальну відповідальність у вигляді каторжних 

робіт до 5 років і штрафу в розмірі 5 тис. рупій. 

Принцип рівного виборчого права передбачає рівну для кожного виборця можливість 

впливати на результати виборів. Цей принцип забезпечується наявністю в кожного виборця однакової 

кількості голосів. Залежно від виборчої системи в кожного виборця кількість голосів може бути 

більшою ніж один. Наприклад, на парламентських виборах у Німеччині кожен виборець має по два 

голоси, а на виборах представницьких органів місцевого самоврядування в Баварії – по три. Необхідно, 

щоб усі голоси мали рівну вагу. Цьому принципу суперечить плюральний вотум (множинне 

голосування) та куріальні вибори.  

Застосування принципів прямого або непрямого виборчого права залежить від порядку 

формування виборного органу. Пряме (безпосереднє) виборче право означає право виборця обирати 

й бути обраним безпосередньо у виборний орган або на виборну посаду. Цей принцип діє в переважній 

більшості випадках на виборах нижніх палат, іноді – верхніх палат парламентів – у США, Італії, 

Польщі, президентів – у Мексиці, Австрії, Болгарії, практично скрізь у виборах органів місцевого 

самоврядування. Непряме (багатоступеневе) виборче право означає, що виборець обирає лише 

членів колегії, яка потім уже обирає виборний орган. Такою колегією може бути державний або 

самоврядний орган, нижчий стосовно обираного. Непрямі вибори можуть мати два рівні і більше. 

Двоступеневими виборами обираються президент США, Рада штатів Індії, триступеневими – 

переважна частина Всекитайських зборів народних представників.  

Принцип таємного голосування покликаний забезпечити виборцеві повну свободу 

волевиявлення. Він полягає у виключенні зовнішнього спостереження й контролю за волевиявленням 

виборця. Його сенс – в гарантії повної свободи цього волевиявлення. Тому конституції всіх без 

виключення зарубіжних країн проголошують цей принцип. 

Принцип вільної участі у виборах і обов’язкового вотуму пов’язані з активним виборчим 

правом. Принцип вільних виборів означає, що виборець сам вирішує, чи брати йому участь у 

виборчому процесі, а якщо брати, то якою мірою. Принцип, згідно якого вибори вважаються такими, 

що відбулись навіть за умови, якщо проголосував лише один виборець, характерний для багатьох країн 

з англосаксонською правовою системою. У окремих країнах передбачений обов’язковий вотум, тобто 

юридичний обов’язок виборців взяти участь у голосуванні.  

Принцип альтернативності передбачає висування мінімум двох кандидатів на виборну посаду 

або участь у виборчому процесі як мінімум двох політичних партій. 

 

В межах третього питання характеризується виборчий процес в зарубіжних країнах, 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. За видами вибори бувають чергові, позачергові, додаткові.  

Час проведення виборів встановлюється конституцією та виборчими законами країни. У 

президентських республіках парламентські вибори проводяться у чітко встановлені терміни або 

проміжки часу (у США в перший вівторок після першого понеділка листопада кожного парного року 

переобирається повністю весь склад палати представників і третина Сенату). У парламентарних 

республіках і парламентарних монархіях проводяться позачергові вибори. В Японії, 



Великобританії, Франції, Італії, Росії терміни проведення парламентських виборів можуть 

змінюватися залежно від політичної ситуації. 

Вибори президентів та інших виборних посад проводяться у зазначені терміни, а позаргові 

вибори їх проводяться у разі звільнення з посади, відставки чи смерті. 

Звичайно вибори оголошуються актом (указом) глави держави (у Бельгії – указом короля, в 

Болгарії та Італії – указом президента, у Франції цю функцію виконує уряд). 

Вибори проводяться по виборчих округах. Вони створюються на основі закону, інколи – за 

рішенням органів виконавчої влади. Якщо від округу обирається один депутат, такий округ 

називається однойменним, кілька депутатів – багатойменним (багатомандатним, поліномінальним). В 

окремих випадках під час виборів до парламенту вся країна перетворюється на єдиний виборчий округ 

(Ізраїль під час обрання однопалатного парламенту - кнесету). 

Виборчі округи поділяються на виборчі дільниці, територіальні одиниці, що обслуговуються 

одним пунктом для голосування. 

Практична організація і проведення виборів у зарубіжни країнах покладається на виборні органи 

у центрі та на місцях. 

Важлива стадія виборчого процесу – реєстрація виборців і кандидатів на виборні посади. В 

установлені законом терміни списки подаються виборцям для ознайомлення (періодична система 

складання списків виборців). У багатьох країнах ці стадії виборчого процесу мають постійний 

характер (виборцю достаньо зареєструватись один раз). 

Способи висування кандидатів у депутати та на посади, що обираються: 

- висунення виборцями; 

- самовисунення з підтримкою виборців (у Китаї від трьох, у Великобританії – п’яти, у Данії – до 

п’ятисот); 

- самовисунення, яке не потребує підтримки виборців (особисте) – під час виборів до 

Національних зборів Франції, Державної Думи Росії; 

- висунення, що здійснюється політичними партіями (при виборах до парламенту в Австрії, 

Болгарії, Угорщині, Польщі); 

- висунення кандидатів громадськими організаціями і трудовими колективами (Китай, Росія, 

Куба); 

- висунення кандидатів за процедурою «праймериз», первинних виборів (США). 

У багатьох зарубіжних країнах для висунення кандидатів необхідно віддавати у заставу певну 

суму грошей перед реєстрацією кандидатів політичними партіями. Іноді застава не повертається, якщо 

кандидат не набрав в окрузі встановлену законом необхідну кількість голосів (у Франції – 5%, в 

Австралії – 4%). 

Завершальна стадія виборчого процесу – голосування. 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. 

Фінансування виборчих кампаній не всюди і не повністю проводяться за рахунок держави. Партії 

і кандидати витрачають свої кошти для проведення мітингів, зборів, видання листівок, оплачують 

роботу журналістів. Законність виборчих дій забезпечується цілою системою гарантій. Під 

гарантіями виборчого процесу розуміють усталені і закріплені в нормах права умови та засоби, які 

забезпечують його ефективність. 

Класифікація гарантій за суб’єктами виборчого процесу: 

- гарантії виборців; 

- гарантії посадових осіб виборчих органів; 

- гарантії кандидатів у депутати та на виборні посади.    

 

При підготовці четвертого питання варто систематизувати інформацію про різновиди виборчих 

систем в зарубіжних країнах.  

Виборча система – встановлений конституцією і законодавством порядок визначення 

результатів прямих виборів. 

Види виборчих систем: 

- мажоритарна (фр. majorite – більшість) – перемагає кандидат, який одержав більше голосів, ніж 

його суперники; розрізняють мажоритарні системи абсолютної (50 % + 1 голос) та відносної 



більшості; мажоритарні виборчі системи можуть бути одномандатними (територія країни 

поділяється на округи, від кожного обирається по одному депутату - США, Канада, Франція), 

багатомандатними (кожен виборець має стільки голосів, скільки обирається депутатів від цього 

виборчого округу; вирішується питання «найкращого» кандидата - Нова Зеландія), 

префенційними (виборець проводить рейтинг усіх кандидатів доти, доки необхідна кількість 

кандидатів не набере абсолютної більшості голосів - Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Нідерланди); 

- пропорційна – розподіл депутатських мандатів здійснюється пропорційно до кількості голосів, 

поданих за кожну з партій у багатомандатних виборчих округах; передусім голосують за партії, які 

представлено списком кандидатів - Австрія, Данія, Італія, Швеція; 

- змішана – комбінація елементів пропорційної та мажоритарної систем; наприклад, Німеччина – 

одна половина депутатів обирається за принципом одномандатної мажоритарної системи, інша – 

за пропорційною; у першому випадку використовується бар’єр для блокування партій, які наберуть 

менше 5 %; це сприяє стабільності, тому що прихильники «малих» партій, змушені голосувати за 

одну з «основних»; 

- куріальна – там, де існує проблема забезпечення представництва у парламенті нечисленних 

етнічних або соціальних груп; для кожної курії передбачаються норми представництва і відповідно 

до них створюються виборчі округи - Зімбабве, Фіджі. 

 

МОДУЛЬ № 2 

Варіант 1 А, Є, К, Р, Ц,  

1. Проаналізуйте політичні партії та їх функції. 

2. Визначте демократичний режим.  

3*. Дайте характеристику змішаним формам правління 

 

МОДУЛЬ № 2 

Варіант 2 Б, Ж, Л, С, Ч,  

1.  Охарактеризуйте партійні системи 

2. Дайте визначення формі правління та її видам. 

3*. Проаналізуйте основні  види авторитарних режимів. 

 

МОДУЛЬ № 2 

Варіант 3 В, З, М, Т, Ш,  

1. Дайте класифікацію політичним партіям 

2. Проаналізуйте монархію, як форму правління. 

3*.Охарактеризуйте ліберально-демократичний режим, як особливий тип політичного режиму. 

 

МОДУЛЬ № 2 

Варіант 4 Г, І, Н, У, Щ,  

1. Визначте поняття та класифікацію політичних режимів. 

2. Проаналізуйте республіку, як форму правління 

3*. Дайте характеристику конфедерації, як формі політико – територіального устрою. 

 

МОДУЛЬ № 2 

Варіант 5 Д, И, О, Ф, Ю, 

1.  Проаналізуйте тоталітарний режим 

2. Охарактеризуйте поняття політико-територіального устрою. Унітарна форма політико-

територіального устрою 

3*. Дайте аналіз підприємницьким  організаціям. 

 

МОДУЛЬ № 2 

Варіант 6 Е, Й, П, Х, Я 

1. Охарактеризуйте авторитарний режим. 

2. Дайте аналіз федеративної держави. 

3*.Інституціоналізація політичних партій 


