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На сучасному етапі розвитку про-
блема політичної корупції у виборчому 
процесі є надзвичайно поширеною, а 
її подолання є важливим кроком для 
розбудови демократичної, правової 
держави. В умовах слабких демокра-
тичних традицій, недостатньої ефек-
тивної діяльності органів публічної 
влади, недосконалого національного 
законодавства та низького рівня полі-
тико-правової культури сучасного су-
спільства політична корупція є однією 
з найвагоміших перешкод для додер-
жання законності виборчого процесу, 
реалізації політичних прав і свобод 
громадян та утвердження принципу 
народного суверенітету. Політична 
корупція істотно впливає на механізм 
народовладдя, викликаючи зростаючу 
недовіру громадян до виборів та орга-
нів державної влади, негативні соці-
ально-політичні процеси.

На думку багатьох дослідників, саме 
корупція є першочерговою причиною 
порушення конституційних прав і сво-
бод у сфері волевиявлення. Проана-
лізувавши різноманітні джерела, ми 
дійшли висновку, що політична коруп-
ція – одна з найбільших проблем ви-
борчого процесу в Україні, явище, що 
перешкоджає розвитку громадянського 
суспільства та його інститутів, підви-
щенню рівня політичної та правової 
культури населення. Слід погодитися 
з думкою Мельника, який вважає, що 
політична воля є вирішальним факто-
ром ефективної протидії корупції. Саме 
вона визначає зміст і ефективність 
двох інших основних факторів протидії 
корупції – антикорупційної законодав-

чої бази та діяльності органів влади з її 
застосування [3, c. 38; 5, c. 56]. 

Проблема протидії політичній коруп-
ції висвітлена у працях як вітчизняних 
вчених, таких як М. Мельник, Г. Кохан, 
В. Тацій, А. Сафоненко, О. Терещук, 
О. Соснін, Л. Чубата, так і зарубіжних 
дослідників: С. Роуз-Екерман, П. Дже-
релі, С. Ліпсет, О. Нікелін, Л. Петтер, 
Дж. Скотт та ін. Однак питання розро-
блення конкретних механізмів протидії 
політичній корупції у виборчому процесі 
(насамперед, щодо впровадження елек-
тронної системи голосування) не було 
досліджено достатньою мірою. Проана-
лізувавши зарубіжний досвід щодо про-
тидії політичній корупції, ми виокремили 
такі основні механізми боротьби з нею:

– впровадження електронного голо-
сування;

– обмеження засобів та можливо-
стей проведення агітації;

– обмеження фінансування вибор-
чих кампаній [7, c. 339].

Метою даного дослідження є аналіз 
системи електронного голосування як 
механізму забезпечення мінімізації по-
літичної корупції в Україні під час ви-
борчого процесу (максимального зву-
ження можливостей та меж її прояву) 
із метою підвищення законності проце-
дури волевиявлення, сприяння реаліза-
ції повною мірою політичних прав та 
свобод громадян, розбудови демокра-
тичної правової держави. Актуальність 
мети роботи зумовлена загостренням 
проблеми поширення політичної коруп-
ції у виборчому процесі, збільшенням 
різноманітності форм її прояву на су-
часному етапі. 
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Основними завданнями досліджен-
ня є розкриття сутності механізму 
електронного голосування, його видів, 
вивчення зарубіжного досвіду та зако-
нодавства щодо його впровадження та 
використання, вимог, які висувають-
ся до даної процедури в цих країнах, 
аналіз переваг та недоліків даного ме-
ханізму. 

Зазначимо, що процес інтеграції 
України в Європейський простір не-
розривно пов’язаний із розширенням 
сфери застосування сучасних інфор-
маційних технологій. Виборчий про-
цес у цьому сенсі не є винятком, адже 
зростаюча недовіра громадян до вибо-
рів, масові фальсифікації, політична 
корупція, порушення норм чинного 
виборчого законодавства, махінації з 
бюлетенями свідчать про необхідність 
очевидного реформування процедури 
їх проведення. Інформаційні техноло-
гії у виборчому процесі можуть бути 
використані як під час голосування, 
так і під час складання, уточнення 
списків виборців, електронного підра-
хунку голосів, оприлюднення резуль-
татів. Одним із можливих варіантів 
вирішення вищезгаданих проблем 
може стати процедура електронного 
голосування [2, c. 32]. 

Хоча механізм електронного голо-
сування є новим для українського ви-
борчого законодавства, він активно 
використовується в багатьох державах 
світу: в Бельгії, Бразилії, Естонії, Но-
вій Зеландії, Франції, ОАЕ електронне 
голосування використовується завжди; 
частково – у США, Індії, Філіппінах, 
Швейцарії; в Австралії, Аргентині, Ка-
наді, Мексиці, Японії – лише під час 
регіональних та місцевих виборів. До 
різновидів еголосування належать: 
onlineголосування (Естонія), smsголо-
сування (Австралія), голосування з ви-
користанням Evoting сканерів (Латвія) 
(Додаток 1, Додаток 2) [2, c. 32; 8]. 

Для аналізу електронного голосу-
вання розглянемо досвід Естонії, яка 
вперше використала цю процедуру під 
час місцевих виборів 2005 року. Для її 
застосування були зроблені такі кроки: 

закріплення в законодавстві країни по-
няття електронного підпису, розроблен-
ня проекту видачі ID-карток – цифро-
вих посвідчень особи з кодом та чіпом 
для ідентифікації власника картки [4]. 
Саме ці заходи і сприяли утвердженню 
електронного голосування. Доцільно 
відзначити, що воно впроваджувалося 
поступово: спочатку виборцям була на-
дана можливість обрати між електро-
нною системою голосування або стан-
дартною (з використанням паперового 
бюлетеня). Першого разу лише 9 тис. 
виборців (3% від загальної кількості) 
скористалися цією інновацією. Але 
кількість виборців, які надали перевагу 
електронному голосуванню, поступово 
зростала, і на парламентських виборах 
2015 року досягла 176 тис. виборців, 
що дорівнює 30% [2, c. 32]. 

На нашу думку, досвід Австралії 
щодо запровадження системи елек-
тронного голосування також є про-
гресивним та заслуговує вивчення. 
Розробка даного механізму розпоча-
лась у 1998 році у зв’язку з тим, що 
на виборах цього року два кандидати 
отримали майже однакову кількість 
голосів виборців. Після організації де-
кількох процедур перерахування голо-
сів перемога переходила то до одного 
кандидата, то до іншого. Дана ситуація 
продемонструвала певні проблеми у 
використанні традиційних (паперових) 
бюлетенів, після чого уряд Австра-
лії прийняв рішення про розроблення 
системи електронного голосування та 
підрахунку голосів EVACS (Electronic 
Voting and Counting System). Процес 
створення та тестування даної системи 
відрізнявся особливою прозорістю. Піс-
ля оголошення відкритого конкурсу на 
створення даного програмного забезпе-
чення, утворення комісії та вибору пе-
реможця для тестування системи була 
обрана незалежна третя сторона, яка і 
здійснила першу апробацію програми. 
Як наслідок, це сприяло підвищенню 
довіри виборців до нововведеної систе-
ми електронного голосування [4]. 

Сучасні глобалізаційні, інтеграційні 
процеси, зростаючий рівень трудової 
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міграції населення вимагають більш де-
тального вивчення аспекту спрощення 
процедури волевиявлення як гарантії 
реалізації активного виборчого права 
за кордоном. Даному питанню, зокре-
ма, присвячена Резолюція 1459 (2005) 
Парламентської Асамблеї Ради Європи 
«Про усунення обмежень права голо-
су» від 24.06.2005 року. Відповідно до 
пункту 3 даного документу Асамблея 
звертає увагу на пріоритет надання 
ефективних вільних та рівних виборчих 
прав якомога більшій кількості грома-
дян незалежно від етнічного походжен-
ня, місця проживання, стану здоров’я, 
наявності судимості тощо, враховуючи 
право голосу тих громадян, які прожи-
вають за кордоном. 

Ураховуючи значення права голосу 
в демократичному суспільстві, держа-
ви – члени Ради Європи повинні забез-
печити своїм громадян, які перебувають 
за кордоном, можливість голосувати на 
національних виборах. Дані держави 
повинні вжити відповідних заходів із 
метою максимально полегшити реаліза-
цію виборчих прав, дозволивши голосу-
вати заочно (поштою), в консульських 
установах або з використанням елек-
тронних засобів відповідно до Рекомен-
дації (2004) 11 Комітету міністрів Ради 
Європи «Щодо правових, операційних 
та технічних стандартів електронно-
го голосування». Для цього держа-
ви-члени повинні співпрацювати одна 
з одною, утримуватися від створення 
непотрібних перешкод на шляху ефек-
тивної реалізації виборчих прав інозем-
ців, які проживають на їхній території 
(пункт 7 Резолюції) [9].

У зв’язку з викладеним вище одні-
єю з пропозицій Асамблеї щодо усунен-
ня обмежень права голосу є запрова-
дження електронного голосування як 
форми заочного голосування з метою 
полегшення реалізації виборчих прав 
(пп. с п.11 Резолюції). Використання 
даного механізму позбавляє громадян, 
які на час проведення виборів пере-
бувають за кордоном, потреби відві-
дувати дипломатичні установи держа-
ви, громадянами якої вони є, в країні 

перебування, що, безумовно, спрощує 
процес волевиявлення. Прикладом 
можуть слугувати вибори до Сенату 
Франції у 2009 році, вибори у Філіп-
пінах 2007 року (340 тис. та 27 тис. 
виборців відповідно, які перебували за 
кордоном, мали змогу проголосувати). 

Важливо зазначити, що запрова-
дження системи електронного голосу-
вання сприяє збільшенню явки вибор-
ців. До прикладу, така ситуація має 
місце в Індії, де online-голосування 
підвищило явку в середньому на 28%, 
та Об’єднаних Арабських Еміратах, де 
відсоток тих, хто проголосував, виріс 
приблизно на 20% [2, c. 32].

У рамках законодавства Європей-
ського Союзу електронне голосування 
знайшло своє закріплення в «Керівних 
принципах щодо виборів», ухвалених 
Венеціанською Комісією 5-6 липня 
2002 року, Рекомендації (2004) 11 Ко-
мітету міністрів Ради Європи «Щодо 
правових, операційних та технічних 
стандартів електронного голосуван-
ня» [6; 7]. У цих нормативних актах 
закріплені основні вимоги, які пред’яв-
ляються до електронного голосування. 
Згідно з п. IV ст. 3.2., ст. 43 вищезга-
даних «Керівних принципів щодо ви-
борів» електронне голосування може 
бути використане лише в тому випад-
ку, якщо воно безпечне (тобто систе-
ма може протистояти спробі свідомого 
зламу) й надійне (якщо методи елек-
тронного голосування здатні функ-
ціонувати автономно, незалежно від 
будь-яких збоїв в апаратних засобах і 
програмному забезпеченні). Необхід-
ною умовою застосування даного меха-
нізму є можливість виборця одержати 
підтвердження того, що він проголосу-
вав, відразу після здійснення волеви-
явлення і за необхідності виправити 
помилку, яка була допущена під час 
голосування без порушення принципу 
таємниці голосування. Надзвичайно 
важливе значення має така риса систе-
ми, як прозорість (транспарентність), 
що означає передбачення можливості 
перевірки її належного функціонуван-
ня [1, c. 55, 70, 273]. 
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Керівні принципи та Пояснюваль-
на доповідь Кодексу належної прак-
тики у виборчих справах, ухвалені 
Венеціанською Комісією 18-19 жовтня 
2002 року, також передбачають ще 
один спосіб застосування процедури 
електронного голосування, окрім online- 
або sms-голосування, який полягає в 
тому, що з метою підрахунку голосів 
та спрощення перевірки на випадок 
оскарження результатів пропонується 
розробити механізм, відповідно до яко-
го машина автоматично вдруковувала б 
у виборчий бюлетень вибір, зроблений 
виборцем, та автоматично поміщала 
використані бюлетені у спеціальний 
опечатаний контейнер для виключення 
до них доступу сторонніх осіб. У да-
ному випадку усуваються можливості 
таких махінацій із бюлетенями, як їх 
підробка, вкидування, винесення бюле-
тенів за межі виборчої дільниці. Така 
система гарантує забезпечення прин-
ципу конфіденційності.

Заслуговує на увагу положення 
вищезазначених документів щодо до-
ступності каналів зв’язку для дис-
танційного проведення електронного 
голосування, а саме зазначається, що 
за відсутності загального доступу до 
таких каналів електронне голосування 
повинно мати додатковий характер та 
бути допоміжним способом волевияв-
лення [1, c. 273].

Вважаємо, що ефективне засто-
сування електронного голосування в 
Україні дозволить розв’язати низку на-
явних проблем у контексті виборчого 

процесу: 
– спростити виборчий процес та 

підвищити рівень довіри громадян; 
– забезпечити здійснення волеви-

явлення та підрахунок голосів із мі-
німальним втручанням, зменшення 
залежності виборчого процесу від люд-
ського фактору, який часто піддається 
корупційному впливу; 

– знизити витрати на проведення 
виборів, пов’язані з друком бюлетенів, 
залученням великої кількості людських 
ресурсів (для підготовки, проведення 
виборів, підрахунку голосів);

– зменшити використання коруп-
ційних махінацій із бюлетенями (під-
роблення бюлетенів, їх вкидування, 
винесення за межі виборчої дільни-
ці, використання чорнил, які із часом 
«зникають» із бюлетеня, не даючи 
можливість врахувати відповідний го-
лос виборця і т.д.);

– створити чітку, прозору, швидку 
систему автоматичного підрахунку го-
лосів;

– полегшити процедуру участі в 
голосуванні для виборців, які перебу-
вають за кордоном; 

– ліквідувати необхідність особи-
сто відвідати виборчу дільницю під 
час виборів; 

– максимально врахувати потреби 
різних груп виборців (люди з обмеже-
ними можливостями, люди похилого 
віку і т.д.). 

На нашу думку, запроваджувати 
механізм електронного голосування 
в Україні слід поступово, почавши з 
надання всім виборцям можливості 
обирати електронний чи традиційний 
варіант голосування. Вважаємо, що 
запровадження в Україні внутрішніх 
біометричних паспортів – необхідна і 
важлива передумова для застосування 
електронного голосування, що свідчить 
про готовність реформування виборчо-
го процесу в даному напрямку.

Отже, механізм електронного го-
лосування, на нашу думку, полягає 
в тому, що кожен виборець на сайті 
Центральної виборчої комісії має до-
ступ до електронного кабінету, вхід до 
якого здійснюється через логін та па-
роль (серія та номер паспорта, іденти-
фікаційний код, наприклад). У такому 
«кабінеті» виборець повинен заповнити 
інтерактивні поля з ідентифікаційними 
даними (ПІБ, дата, місце народження, 
місце реєстрації). Після заповнення ці 
поля стають закритими для доступу. 
Для здійснення волевиявлення вибор-
цю необхідно в день голосування зай-
ти у свій особистий кабінет, зробити 
відмітку в бюлетені, доступ до якого 
він отримує, натиснути кнопку «Прого-
лосувати», що свідчить про факт воле-
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виявлення. Після цього має з’явитися 
інформація про те, що голос виборця 
за певного кандидата або партію зара-
ховано, що дає можливість виборцю 
отримати підтвердження та виправити 
помилку, якщо вона має місце, шляхом 
анулювання попереднього результату 
та здійснення повторного вибору. Дані 
передаються на сервери, розташовані у 
ЦВК, обробляються та підраховуються. 
Дана процедура передбачає запрова-
дження механізму online-голосування 
як різновиду електронного. 

Вважаємо за потрібне зазначити, що 
традиційний спосіб голосування теж 
потребує змін. Перспективною вбачає-
мо ідею розміщення в кабінах для голо-
сування оптичних сканерів-зчитувачів, 
які ідентифікують виборця за допомо-
гою сканування його документа (вну-
трішнього біометричного або звичай-
ного паспорта) та допускають його до 
голосування, якщо інформація про осо-
бу є в базі даних (електронному спис-
ку) виборців та волевиявлення нею ще 
не було здійснене, та тачскрінів (план-
шетних комп’ютерів чи сенсорних дис-
плеїв), які замість паперових бюлетенів 
дозволять виборцю здійснити волеви-
явлення шляхом, аналогічним вище-
згаданому. Для людей з обмеженими 
можливостями можуть бути створені 
окремі кабіни для голосування (на-
приклад, із голосовими підказками для 
осіб із вадами зору). Працівники діль-
ничних виборчих комісій у такому ви-
падку повинні надати консультативну 
допомогу виборцям, спостерігати за до-
триманням ними всіх вимог та правил 
проведення голосування. Підрахунок 
голосів теж має бути автоматизовано, 
а результати, вся інформація з кожної 
виборчої дільниці та округу передава-
тимуться до головного серверу ЦВК.

Вважаємо, що процедура електро-
нного голосування може вирішити низ-
ку проблем, у тому числі корупційних, 
які мають місце у виборчому процесі в 
Україні.

У результаті аналізу зарубіжного 
досвіду щодо протидії політичній ко-
рупції у виборчому процесі було з’я-

совано, що застосування електронно-
го голосування є одним із найбільш 
дієвих механізмів боротьби з нею. На 
нашу думку, запровадження системи 
електронного голосування в Україні 
дасть можливість: спростити вибор-
чий процес та підвищити рівень дові-
ри громадян; забезпечити здійснення 
волевиявлення та підрахунок голосів 
із мінімальним втручанням, зменши-
ти залежності виборчого процесу від 
людського фактору; знизити витрати 
на проведення виборів, пов’язані із 
друком бюлетенів, залученням великої 
кількості людських ресурсів; зменшити 
використання корупційних махінацій із 
бюлетенями; створити чітку, прозору, 
швидку систему автоматичного підра-
хунку голосів; полегшити процедуру 
участі в голосуванні для виборців, які 
перебувають за кордоном; ліквідувати 
необхідність особисто відвідати ви-
борчу дільницю під час виборів; мак-
симально врахувати потреби різних 
груп виборців (люди з обмеженими 
можливостями, люди похилого віку і 
т.д.). Усе перераховане сприятиме мі-
німізації політичної корупції у сфері 
волевиявлення, дотриманню законно-
сті у виборчому процесі та розбудові 
демократичної правової держави.

Ключові слова: політична коруп-
ція, виборчий процес, електронне го-
лосування, вибори, фальсифікація ре-
зультатів виборів.

Стаття присвячена питанню 
аналізу електронного голосування 
як механізму подолання політичної 
корупції у виборчому процесі в Укра-
їні.

Статья посвящена анализу элек-
тронного голосования как механиз-
ма преодоления политической кор-
рупции в избирательном процессе в 
Украине.

The article is devoted to the anal-
ysis of the e-voting as a mechanism 
for fighting political corruption in the 
election process in Ukraine.
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