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Вступ
З 1991 року на загальнодержавних і місцевих виборах в Україні використовувались різні типи 
виборчих систем. Всі президентські вибори, а також парламентські вибори 1990 та 1994 років 
проводились за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості. На виборах 
народних депутатів 1998, 2002, 2012 та 2014 років застосовувалась паралельна (змішана) 
виборча система, за якою половина складу парламенту обиралась за мажоритарною системою 
відносної більшості, а друга половина – за пропорційною виборчою системою із закритими 
списками та голосуванням у єдиному багатомандатному окрузі. На парламентських виборах 
2006 та 2007 року застосовувалась пропорційна виборча система з голосуванням за закриті 
партійні списки у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Різноманітні виборчі системи 
використовувались і на місцевих виборах: мажоритарна система відносної та абсолютної 
більшості з голосуванням в одномандатних та багатомандатних (місцеві вибори до 2006 р., 
вибори міських голів в окремих містах у 2015 р.) округах, паралельна виборча система (2010 р.), 
пропорційна виборча система аналогічна тій, за якою проводились парламентські вибори 2006 та 
2007 років (2006 р.), а також специфічний різновид пропорційної виборчої системи, аналогічний 
тому, який застосовується на окремих місцевих виборах в Російській Федерації (місцеві вибори 
2015 року).

На сьогоднішній день питання про реформування виборчих систем для парламентських та 
місцевих виборів залишається відкритим. Коаліційною угодою 2014 року передбачений перехід 
на застосування пропорційної виборчої системи з відкритими списками на парламентських та 
окремих місцевих виборах.  Рекомендації щодо запровадження пропорційної виборчої системи 
з голосуванням за відкриті партійні списки містяться в окремих висновках Венеціанської комісії 
та відображені у резолюціях Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Разом з тим, оскільки у світі застосовуються десятки різних різновидів пропорційної виборчої 
системи з відкритими списками, серед політиків відсутнє єдине бачення щодо того, за якими 
виборчими системами мали б проводитись майбутні парламентські та місцеві вибори.

У цьому документі розглядаються основні переваги та недоліки різних різновидів виборчих 
систем, які можуть застосовуватись на виборах в Україні, основні елементи пропорційних 
виборчих систем, аналізуються законопроекти, спрямовані на реформування виборчої системи 
для парламентських виборів, а також наводяться рекомендації щодо подальших напрямів 
просування реформи виборчої системи в Україні.
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1. Огляд окремих виборчих систем: аргументи “за” та “проти”
У Кодексі належної практики у виборчих справах Венеціанської комісії наголошується на тому, 
що за умови дотримання базових принципів виборів (загальних, рівних, вільних, прямих, 
періодичних виборів при таємному голосуванні) будь-яка виборча система є допустимою.1 
Аналогічна позиція була зафіксована і у Рішенні Конституційного Суду України у справі про 
вибори народних депутатів України, згідно з якою питання визначення виборчої системи є 
повноваженням парламенту і “питанням політичної доцільності”.2

Разом з тим, при вирішенні питання про вибір оптимального варіанту виборчої системи для тієї 
чи іншої країни має враховуватись ряд чинників: необхідність забезпечення представництва 
(географічного, ідеологічного тощо), вплив виборчої системи на стабільність партійної системи, 
дієвість уряду, забезпечення зв’язку обраних депутатів з виборцями, зрозумілість системи для 
виборців, доступність виборів для різних груп електорату тощо.

При цьому “ідеальних” виборчих систем не існує – на користь будь-якої виборчої системи 
існують свої аргументи “за” та “проти”, які мають враховуватись при виборі того чи іншого її 
варіанту в умовах конкретної країни.

Мажоритарна виборча система відносної більшості

У ряді країн парламентські вибори проводяться за мажоритарною системою відносної 
більшості. Зокрема, за мажоритарною системою відносної більшості формується склад нижньої 
палати парламенту Сполученого Королівства. В деяких європейських державах ця система 
використовується як компонент паралельної або змішаної системи, і за нею обирається частина 
депутатського корпусу (Болгарія, Грузія, Угорщина, Німеччина, Литва тощо).

За межами Європи парламентські вибори за мажоритарною виборчою системою проводяться 
переважно у колишніх колоніях  Сполученого Королівства. При цьому після Другої світової війни 
спостерігається тенденція до поступового зменшення переліку країн, в яких парламентські 
вибори проводяться за мажоритарною системою. Австралія відмовилась від проведення 
парламентських виборів за мажоритарною системою ще у 1913 році. В Новій Зеландії, де з 
1853 по 1996 рік парламентські вибори проводились в основному за мажоритарною системою 
відносної більшості, у 1993 році було успішно проведено національний референдум щодо її 
заміни змішаною системою – і вибори до законодавчого органу країни 1996 року проводились 
вже на основі змішаної системи. Дискусії навколо доцільності відмови від проведення виборів 
за мажоритарною системою тривають у США та Канаді, тоді як у Сполученому Королівстві 
у 2011 році було проведено референдум щодо доцільності заміни мажоритарної системи 
відносної більшості системою альтернативного голосування (щоправда, майже 68% виборців 
висловились за збереження мажоритарної системи).

Заміна (чи спроби заміни) мажоритарної системи відносної більшості іншими виборчими 
системами зумовлені, в основному, недоліками цієї системи.

Основними з них  є велика кількість втрачених голосів (наприклад, на парламентських 
виборах 2010 року у Сполученому Королівстві майже 53% голосів виборців було подано за 
кандидатів, які не були обрані), звужені можливості вибору у виборця, “тактичне” голосування 
(голосування за “прохідного” кандидата, а не кандидата, якому симпатизує виборець). Ця 
система є несприятливою для нових та малих партій, а також жінок-кандидаток. В українських 
реаліях проведення виборів за цією системою супроводжувалось підкупом виборців та 
зловживанням адміністративним ресурсом, що в кінцевому підсумку призводило до обрання в 
одномандатних округах кандидатів від провладних партій.

1 Див.: CDL-AD (2002) 23 rev. Venice Commission, Code of Good Practice in Electoral Matters. Guidelines and Explanatory 
Report, с.12.  
2 Див.: Рішення Конституційного Суду України від 26.02.1998 р. № 1-рп/98.
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Таблиця 1. Мажоритарна система відносної більшості з голосуванням в одномандатних округах: основні 
аргументи “за” та “проти”

Аргументи “за” Аргументи “проти”

•	 Відносно простий порядок 
підрахунку голосів

•	 Простота адміністрування виборів
•	 Зрозумілість виборчої системи та 

процедури голосування для виборців
•	 Результативність виборів – 

результати виборів можуть бути 
встановлені в усіх округах; система 
забезпечує обрання повного складу 
парламенту

•	 Сприяє формуванню двопартійних 
парламентів та однопартійних урядів

•	 Загалом, забезпечує зв’язок обраних 
депутатів з виборцями

•	 Сприяє центристським партіям

•	 Переможцем в окрузі може стати кандидат, якого 
не підтримує більшість виборців (оскільки для 
перемоги кандидату достатньо отримати більше 
голосів за будь-якого іншого кандидата, навіть 10-
15% голосів)

•	 Зумовлює “тактичне голосування” – виборці 
голосують не за кандидатів, яким вони 
симпатизують, а за кандидатів, які мають високі 
шанси на обрання

•	 Значна кількість втрачених голосів – голоси, подані 
за кандидатів, які не перемогли у відповідних 
округах, втрачаються

•	 Партія отримує в парламенті кількість місць, яка не 
відповідає рівню її загальнонаціональної підтримки

•	 Звужені можливості вибору у виборця: 1) виборець 
голосує лише за одного кандидата; 2) виборець має 
знаходити баланс між бажанням проголосувати 
за кандидата, якого він підтримує, і партією, яка 
висунула такого кандидата, яку виборець не 
підтримує

•	 Система є несприятливою для нових і малих 
партій, жінок та, залежно від “нарізки” округів, для 
національних меншин

•	 Система не сприяє появі “нових облич” у політиці, 
оскільки кандидат, який був обраний в окрузі, має 
високі шанси на переобрання у тому ж окрузі на 
наступних виборах

•	 В процесі утворення округів існує високий ризик 
джеррімендерингу, тобто утворення округів таким 
чином, щоб електорат політичного опонента 
був розподілений між декількома округами, а 
електорат іншого кандидата, перемогу на виборах 
якого необхідно забезпечити, був сконцентрований 
в одному окрузі

•	 У разі дострокового припинення повноважень 
депутата необхідно проводити проміжні вибори 
(крім випадків, коли депутат має заступника), що 
потребує додаткових бюджетних витрат

•	 В рамках цієї системи часто ігноруються інтереси 
виборців у малонаселених і великих за розміром 
округах

•	 Мажоритарна виборча система не сприяє пост-
конфліктному врегулюванню

•	 За мажоритарною системою явка виборців у день 
голосування часто є нижчою за явку в умовах 
проведення виборів за пропорційною системою

Мажоритарна система з голосуванням у багатомандатних виборчих округах 

(система “єдиного неперехідного голосу”)

Мажоритарна система відносної більшості може застосовуватись не лише в одномандатному 
виборчому окрузі, але і у багатомандатному окрузі. Одним із варіантів такої системи є система 
“єдиного неперехідного голосу”, за якої вибори проводяться у багатомандатних округах (у 
кожному з яких обирається не один, а декілька депутатів), а кожен виборець має один голос, 
який має бути поданий за одного з кандидатів у відповідному окрузі. Обраними в окрузі 
вважаються кандидати, які отримали в окрузі більше голосів за інших кандидатів. Кількість 
обраних кандидатів визначається кількістю місць, які “розігруються” в окрузі. Наприклад, у 
3-мандатному окрузі обраними вважатимуться 3 кандидати, які отримали на свою підтримку 
найбільшу кількість голосів виборців.
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За цією системою проводяться парламентські вибори в Афганістані, Індонезії (верхня палата 
парламенту), Кувейті, Японії (верхня палата). Раніше за нею проводились вибори до нижньої 
палати парламенту Японії (1948-2003 рр.), Південної Кореї, Тайваню. В 2012 році за нею були 
проведені парламентські вибори в Лівії. В окремих законопроектах, внесених на розгляд 
парламенту, за цією системою пропонувалось проводити окремі місцеві вибори (наприклад, 
вибори до сільських та селищних рад).

Основні переваги системи “єдиного неперехідного голосу” полягають у наступному:
•	 Проста процедура голосування, підрахунку голосів та встановлення результатів виборів (за 

умови проведення виборів у невеликих округах);
•	 Відсутність потреби у проведенні інформаційної роботи серед виборців щодо процедур 

голосування та порядку встановлення результатів виборів;
•	 Відсутність потреби у проведенні повторних виборів (вакантне місце в окрузі отримує 

кандидат, який отримав наступну за величиною кількість голосів після кандидата, який 
отримав на виборах останнє місце в окрузі – якщо було обрано 3 депутати, і одне з місць 
стало вакантним, мандат отримає четвертий за кількістю голосів кандидат);

•	 У разі проведення виборів у великих округах існує більша імовірність того, що 
рівень представництва партій у виборному органі буде пропорційним до рівня їх 
загальнонаціональної підтримки (хоча це далеко не завжди має місце);

•	 Система є більш сприятливою для малих партій і незалежних кандидатів порівняно з 
мажоритарною системою відносної більшості;

•	 Система забезпечує результативність виборів і дозволяє сформувати повний склад 
парламенту;

•	 За певних умов (що підтверджує досвід Японії) система дозволяє сформувати 
однопартійний уряд;

•	 Система забезпечує зв’язок обраних депутатів з виборцями.

Разом з тим, система “єдиного неперехідного голосу” має ряд суттєвих недоліків, які й зумови-
ли відмову від неї у ряді країн (Японія, Південна Корея тощо):
•	 система має негативний вплив на стабільність партійної системи, оскільки виборці звертають 

увагу не стільки на партійну приналежність кандидатів, скільки на особистість самих 
кандидатів, або їх приналежність до певних етнічних, релігійних та інших груп (цей вплив 
особливо ілюструється досвідом проведення виборів за цією системою в Афганістані та Лівії);

•	 система, хоча і відноситься до “напівпропорційних”, все одно не в повній мірі забезпечує 
пропорційність представництва партій рівню їх загальнодержавної підтримки (приклад 
Японії свідчить про те, що партія, яка не отримала більшості голосів на виборах, отримує 
більшість місць у парламенті і має можливість самостійно сформувати уряд);

•	 оскільки кожен виборець має лише один голос, система суттєво звужує можливості вибору 
для виборців і підвищує ризики тактичного голосування;

•	 партіям та виборцям складно спрогнозувати результати виборів за цією системою – 
якщо партією буде висунуто надмірну кількість кандидатів в окрузі, їхні голоси будуть 
розпорошені і партія може не отримати місць у такому окрузі взагалі; якщо ж партією буде 
висунуто невелику кількість кандидатів для отримання ними значної кількості голосів, то 
рівень представництва партії у виборному органі може бути суттєво нижчим за рівень її 
загальнонаціональної підтримки;

•	 у разі проведення виборів у великих округах, участь у виборах може брати велика кількість 
кандидатів, що ускладнить підрахунок голосів, встановлення підсумків голосування і 
зумовить необхідність виготовлення великих виборчих бюлетенів (або зміну процедури 
голосування);

•	 результатами виборів в округах легко маніпулювати, у тому числі за рахунок розпорошення 
голосів політичних опонентів (наприклад, в Йорданії одним із чинників переходу на цю 
систему на парламентських виборах була потреба у зменшенні вірогідності обрання до 
парламенту представників радикальних ісламістських угрупувань);

•	 у випадку проведення виборів у великих округах система може призводити до значної 
кількості втрачених голосів, насамперед, за рахунок їх розпорошення між десятками, а то й 
сотнями кандидатів (в результаті від округу може бути обрано депутатів, які підтримуються 
організованою меншістю виборців);
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•	 система поглиблює клієнтелізм у політиці та політичну корупцію – з метою забезпечення 
подальшого переобрання в окрузі, депутати встановлюють зв’язки з тими, хто має 
можливість забезпечити організоване голосування виборців (старійшини племен, керівники 
великих корпорацій, профспілок тощо) на наступних виборах;

•	 клієнтелізм та політична корупція, зумовлені системою “єдиного неперехідного голосу” 
підвищують імовірність багаторазового переобрання депутатів в округах та знижують 
імовірність оновлення персонального складу виборного органу;

•	 у своїх передвиборних стратегіях партії зосереджують увагу не на питаннях національного 
значення, а на проблемах конкретних округів, в яких висунуто їхніх кандидатів, зокрема – 
через побудову клієнтелістських зв’язків на рівні округів.

Загалом, переваги системи “єдиного неперехідного голосу” є не настільки очевидними, як 
її недоліки. Тому до впровадження цієї системи на виборах (у тому числі місцевих, як це 
пропонується в Україні) варто ставитись із обережністю. 

Мажоритарна виборча система абсолютної більшості

Певні недоліки мажоритарної виборчої системи відносної більшості компенсує мажоритарна 
система абсолютної більшості (двотурова система). За цією системою обраним в 
одномандатному окрузі визнається кандидат, на підтримку якого було надано понад 50% 
голосів виборців, які взяли участь у голосуванні; якщо ж жоден із кандидатів не отримав 
необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування, до участі у якому 
допускаються два або більше кандидатів, які отримали на свою підтримку визначену законом 
кількість голосів виборців у першому турі голосування. Переможцем у другому турі голосування 
стає кандидат, який отримав більше голосів на свою підтримку, ніж будь-який інший кандидат, 
включений до бюлетеня для повторного голосування.

Саме за цією системою у період з 1928 по 1945 та з 1958 року і дотепер проводяться вибори 
членів нижньої палати французького парламенту, а також парламентські вибори в колишніх 
французьких колоніях (Габон, Малі, Того, Чад, Центрально-Африканська Республіка тощо) . У 
багатьох країнах світу за нею проводяться вибори глави держави, в той час як у XIX столітті та 
на початку XX століття ця система застосовувалась в Європі і на парламентських  виборах (до 
переходу на пропорційну систему у 1917-1919 рр.) в Австрії (1907-1919), Бельгії (1831-1899), 
Італії (1861-1919), Нідерландах (1848-1919), Німеччині (1871-1918), Норвегії (1905-1919).3

Оскільки вибори за двотуровою системою проводяться в одномандатних округах, вона зберігає 
ряд переваг та недоліків мажоритарної системи відносної більшості. 

До основних переваг цієї системи у порівнянні з мажоритарною системою відносної більшості 
варто віднести: 
•	 зменшення ризиків тактичного голосування (у першому турі виборець може проголосувати 

за кандидата, якому він симпатизує, а не за кандидата, який має високі шанси на обрання; 
•	 побудова неформальних партійних коаліцій та досягнення політичних домовленостей 

між ідеологічно близькими партіями перед другим туром голосування (з метою надання 
підтримки кандидату під час другого туру);

•	 обраний депутат є більш прийнятним для виборців округу, порівняно з кандидатом, який 
обирається за мажоритарною системою відносної більшості;

•	 за мажоритарної системи абсолютної більшості опозиційні кандидати мають більше шансів 
на обрання в окрузі ніж за умови проведення виборів на основі мажоритарної системи 
відносної більшості.

3 David M.Farrell, Electoral Systems: A Comparative Introduction, 2011, p.45-46, Philipp M.Rottwilm, Electoral System Re-
form in Early Democratisers, p.17.
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Водночас ці переваги системи компенсуються її недоліками:
•	 проведення другого туру голосування потребує додаткових бюджетних витрат і зумовлює 

додаткове навантаження на виборчу адміністрацію;
•	 явка виборців у другому турі голосування зазвичай нижча, ніж у першому турі, у зв’язку з 

чим у виборців можуть виникати сумніви у легітимності обраних кандидатів, на підтримку 
яких проголосувала меншість виборців;

•	 у другому турі голосування можливості вибору виборців звужені, оскільки вони мають 
обрати одного з декількох кандидатів, кожен з яких може бути неприйнятним для виборця 
(цей фактор напряму впливає на зниження явки виборців у другому турі голосування)

•	 політичний склад парламенту, сформованого за двотуровою системою, не відображає 
реальний рівень підтримки політичних партій в державі, тобто партії отримують кількість 
місць у парламенті, яка є непропорційною до рівня їх підтримки виборцями в цілому у 
державі (особливо показовим у цьому відношенні є приклад Національних зборів Франції);

•	 у випадку, якщо у обраних депутатів немає заступників, які заміщують їх у випадку 
дострокового припинення депутатських повноважень, у разі появи вакантних місць у 
парламенті необхідно проводити проміжні вибори (як і за мажоритарною системою 
відносної більшості);

•	 оскільки вибори проводяться в одномандатних виборчих округах, система має значну 
частину недоліків мажоритарної системи відносної більшості (ризики джеррімендерингу; 
вплив зловживання адміністративним ресурсом на результати виборів; система не сприяє 
представництву в парламенті жінок, невеликих/нових партій, а також пост-конфліктному 
врегулюванню тощо).

Система “альтернативного голосування”

Оскільки мажоритарна система абсолютної більшості вирішує ряд проблем, які виникають в 
результаті виборів за мажоритарною системою відносної більшості, але при цьому породжує 
ряд нових проблем, на парламентських виборах вона застосовується нечасто. Як правило, 
при ініціюванні переходу від мажоритарної системи відносної більшості на інші системи 
(наприклад, в Канаді, Новій Зеландії тощо), розглядаються альтернативні виборчі системи 
– “альтернативного голосування”, “єдиного перехідного голосу”, пропорційної або змішаної 
виборчої системи.

За системою альтернативного голосування (її ще називають системою преференційного 
голосування чи перехідного голосу) вибори проводяться в одномандатних виборчих округах. У 
виборчому бюлетені (який загалом є подібним до виборчого бюлетеня, який використовується 
за мажоритарною виборчою системою) виборець ранжує кандидатів відповідно до своїх 
уподобань, проставляючи номери навпроти прізвищ кандидатів (1 (“перший голос”) – навпроти 
прізвища найбільш бажаного кандидата, 2 – навпроти прізвища кандидата, якого виборець 
хотів би бачити у виборному органі, якщо кандидат, якому було віддано перший голос, не 
буде обраний, і т.д.). Якщо кандидат отримав абсолютну більшість “перших голосів”, він 
стає обраним. Якщо жоден з кандидатів не отримав більшості перших голосів, то кандидат з 
найменшою кількістю “перших голосів” вибуває, а “другі голоси” в поданих за нього виборчих 
бюлетенях перерозподіляються між рештою кандидатів (такі голоси додаються до “перших 
голосів”, поданих за інших кандидатів). Після цього знову визначається кандидат з найменшою 
кількістю перших голосів, який вибуває, і його “другі голоси” знову перерозподіляються між 
кандидатами, які залишились. Цей процес триває доти, доки в процесі перерозподілу один 
з кандидатів не отримає абсолютну більшість “перших голосів”.  За цією виборчою системою 
формується склад нижньої палати парламенту Австралії, парламенту Фіджі, Папуа-Нової Гвінеї, 
проводяться вибори президентів Ірландії та Індії.

Основні переваги цієї системи полягають у наступному:
•	 система альтернативного голосування дозволяє у повній мірі з’ясувати уподобання 

виборців і обрати найбільш прийнятного для них кандидата без проведення другого 
туру голосування (що суттєво зменшує імовірність тактичного голосування, коли виборці 
голосують за кандидатів, які мають шанси на перемогу, а не кандидатів, яким вони 
симпатизують);
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• система сприяє оновленню політичних еліт – оскільки виборці голосують відповідно до 
своїх уподобань, шанси на повторне обрання у тому ж окрузі кандидата, який був обраний 
у цьому окрузі на попередніх виборах, є меншими ніж в умовах проведення виборів за 
мажоритарною системою;

• система підвищує імовірність формування багатопартійних (коаліційних) урядів, в той час 
як мажоритарна система загалом стимулює формування однопартійного уряду (як це має 
місце у Великобританії);

• оскільки виборець має більше можливостей вибору і під час встановлення результатів 
виборів враховуються його уподобання, система може сприяти підвищенню явки на 
виборах;

• система сприяє формуванню партійних коаліцій і знижує активність конкуренції між 
ідеологічно близькими партіями (наприклад, комуністична партія може проводити агітацію 
на користь висунутого нею в окрузі кандидата, одночасно закликаючи своїх виборців 
віддати другий голос на підтримку кандидата від соціалістичної партії);

• система знижує ймовірність обрання кандидатів від непопулярних/екстремістських 
політичних сил;

• система альтернативного голосування забезпечує результативність виборів, формування 
повного складу парламенту, зв’язок обраних депутатів із виборцями.

У той же час, система породжує і ряд викликів:
•	 процедура встановлення підсумків голосування 

і результатів виборів є дуже складною і (у разі 
участі у виборах значної кількості кандидатів) 
– тривалою (ця проблема може бути вирішена 
шляхом впровадження систем оптичного 
розпізнавання бюлетенів та автоматизації 
підрахунку голосів);

•	 виборці мають бути поінформовані не лише про 
процедури голосування і порядок конвертації 
голосів у мандати, але і про кандидатів (в 
іншому випадку виборець проставлятиме 
преференції не у відповідності до своїх 
справжніх уподобань, а лише для того, щоб 
використати надані йому голоси);

•	 результати виборів можуть бути 
непрогнозованими як для виборців, так і для 
політичних партій;

•	 політичний склад парламенту, обраного 
за цією системою, не відображує рівень 
загальнодержавної підтримки відповідних 
партій (оскільки система не є пропорційною);

•	 оскільки вибори проводяться в одномандатних 
виборчих округах, вона зумовлює ризики 
джеррімендерингу, не сприяє представництву 
жінок у парламенті, внутрішньопартійній 
конкуренції (в окрузі висувається лише один 
кандидат від партії).

Приклад заповнення виборчого бюлетеня для голосування на виборах за системою “альтернативного 
голосування” до нижньої палати парламенту Австралії. Внизу міститься роз’яснення порядку заповнення 
бюлетеня, згідно з яким виборець повинен проставити номери у кожному порожньому квадраті.  
Джерело: http://www.aec.gov.au/Voting/ 
How_to_Vote/Voting_HOR.htm
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Система “єдиного перехідного голосу”

На відміну від мажоритарних виборчих систем та системи “альтернативного голосування”, 
система “єдиного перехідного голосу” забезпечує пропорційне представництво партій у 
виборних органах, тобто – політичний склад сформованих на її основі органів відповідає рівню 
підтримки тих чи інших політичних партій загалом у державі. За цією системою проводяться 
парламентські вибори в Ірландії та на Мальті, місцеві вибори у Північній Ірландії, Шотландії, 
Новій Зеландії, вибори до верхніх палат парламентів Австралії, Індії та Пакистану, окремі 
вибори до міських рад в штатах Массачусетс та Міннесота (США).

В плані процедур голосування та встановлення результатів виборів ця система є подібною до 
“альтернативного голосування” з однією суттєвою відмінністю – вибори за нею проводяться не 
в одномандатних, а у багатомандатних округах, в яких зазвичай обирається 3-5 депутатів. Як і 
у випадку альтернативного голосування, виборець “ранжує” кандидатів у виборчому бюлетені 
відповідно до своїх уподобань. Для того, щоб бути обраним, кандидат повинен отримати 
кількість голосів, не меншу за виборчу квоту. В Ірландії ця квота (квота Друпа) визначається за 
наступною формулою: кількість дійсних голосів виборців ділиться на кількість місць в окрузі 
плюс 1, і до отриманого результату додається одиниця. Наприклад, якщо за всіх кандидатів в 
окрузі було подано 100 дійсних голосів, а в окрузі розподіляється 3 мандати, то виборча квота у 
цьому випадку становитиме 100/(3+1)+1, тобто 26 голосів. Всі кандидати, які отримали кількість 
“перших голосів”, які дорівнюють виборчій квоті, вважаються обраними. При цьому надлишкові 
“перші голоси” (тобто голоси понад величину квоти) передаються кандидатам, які у бюлетенях 
з “надлишковими голосами” отримали “другі голоси” (для визначення конкретних кандидатів, 
які мають отримати такі надлишкові голоси, використовуються різні методи – як правило, 
кандидати визначаються шляхом жеребкування або за допомогою комп’ютера). Якщо жоден з 
кандидатів не отримав кількість голосів, яка дорівнює квоті, кандидат з найменшою кількістю 
“перших голосів” вибуває, і “другі голоси” у поданих за нього бюлетенях перерозподіляються 
між кандидатами, які отримали ці другі голоси (у цьому випадку вони додаються до “перших 
голосів”, поданих за таких кандидатів). Процес перерозподілу голосів триває доти, доки в окрузі 
не будуть розподілені відведені для нього мандати.

До переваг системи “єдиного перехідного голосу” можна віднести наступні:
•	 якщо вибори проводяться у великих округах, в яких розподіляється значна кількість мандатів, 

політичний склад виборного органу приблизно відображує рівень підтримки відповідних 
партій в цілому у державі (тобто партії отримують кількість місць, пропорційну до кількості 
поданих за них голосів);

•	 менша кількість втрачених голосів порівняно із мажоритарною виборчою системою;
•	 як і система “альтернативного голосування”, система “єдиного перехідного голосу” дозволяє у 

повній мірі з’ясувати уподобання виборців і обрати найбільш прийнятних для них кандидатів 
без проведення другого туру голосування;

•	 система зменшує ймовірність тактичного голосування;
•	 система сприяє побудові партійних коаліцій з метою забезпечення обрання в округах 

кандидатів від ідеологічно близьких партій;
•	 подібно до “альтернативного голосування”, система сприяє оновленню політичних еліт, 

оскільки не гарантує переобрання одних і тих же кандидатів в окрузі;
•	 непопулярні кандидати мають невисокі шанси на обрання;
•	 система є більш сприятливою для обрання кандидатів від невеликих партій, порівняно з 

системою “альтернативного голосування” і мажоритарними системами;
•	 система забезпечує результативність виборів, формування повного складу парламенту, 

зв’язок обраних депутатів із виборцями;
•	 система сприяє внутрішньопартійній конкуренції, оскільки партії висувають декілька 

кандидатів в окрузі;
•	 залежно від величини округу, система може бути більш сприятливою для забезпечення 

представництва жінок порівняно із мажоритарною виборчою системою (що має місце, 
наприклад, в Ірландії та на виборах до верхньої палати австралійського парламенту; разом з 
тим в парламенті Мальти, який формується за цією ж системою, частка жінок є незначною).
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Як і будь-яка інша виборча система, ця система породжує ряд викликів, зокрема:
•	 необхідність проведення інформаційних кампаній для виборців щодо процедур 

голосування, конвертації голосів у мандати та щодо кандидатів, які балотуються;
•	 підрахунок голосів виборців і встановлення результатів виборів є складними і тривалими, 

особливо – у випадку проведення виборів у великих округах та висування кандидатів в 
окрузі великою кількістю партій;

•	 партіям може бути складно спрогнозувати результати виборів і забезпечити обрання 
бажаних для них кандидатів;

•	 впровадження системи може бути витратним (витрати можуть зумовлюватись 
застосуванням систем оптичного розпізнавання бюлетенів, комп’ютерного розподілу 
голосів між кандидатами тощо);

•	 партії повинні чітко прораховувати кількість кандидатів, які мають бути висунуті в окрузі 
та планувати кампанії в округах – у разі висування великої кількості кандидатів, “перші 
голоси”, подані за них будуть розпорошені і жоден з кандидатів не буде обраний, у разі 
висування невеликої кількості кандидатів, партія може отримати значно меншу кількість 
місць у парламенті, ніж вона мала б отримати;

•	 активність внутрішньопартійної конкуренції в округах може бути надто високою;
•	 у разі дострокового припинення повноважень обраного представника, часто існує 

потреба у проведенні проміжних виборів, що має наслідком додаткові бюджетні витрати 
та додаткове навантаження на виборчу адміністрацію (у деяких країнах ця проблема 
вирішується шляхом повторного перерахунку голосів за результатами попередніх виборів 
і визначення кандидата, який отримує вакантне місце, однак у цьому випадку має 
забезпечуватись належне зберігання виборчої документації з попередніх виборів);

•	 система може зумовлювати політичну нестабільність (формування нестабільних коаліцій 
та багатопартійних урядів), а також мати негативний вплив на партійну систему в цілому 
(оскільки для виборців має більше значення особистість кандидата, ніж його партійна 
приналежність).

Пропорційна система

Системи “єдиного перехідного голосу” та “альтернативного голосування” радше є винятком, 
ніж поширеним у світі правилом, в той час як перелік демократичних країн, які відмовляються 
від проведення виборів за мажоритарною виборчою системою, має стійку тенденцію до 
збільшення.

У переважній більшості країн Європи парламентські вибори повністю або частково  (у разі їх 
проведення на основі паралельної виборчої системи) проводяться на основі пропорційної 
виборчої системи До прикладів можна віднести Албанію, Австрію, Бельгію, Боснію та 
Герцеговину, Грецію, Данію, Естонію, Ісландію, Іспанію, Італію, Кіпр, Косово, Латвію, 
Ліхтенштейн, Люксембург, Македонію, Молдову, Монако, Нідерланди, Норвегію, Польщу, 
Португалію, Росію, Сан-Маріно, Сербію, Словаччину, Словенію, Туреччину, Фінляндію, Хорватію, 
Чехію, Чорногорію, Швецію, Швейцарію. За цією ж системою проводяться і вибори до 
Європейського парламенту в усіх країнах-членах ЄС (за винятком Ірландії та Мальти).

Як і у випадку будь-якої іншої виборчої системи, пропорційна система має низку важливих 
переваг і породжує ряд викликів, зумовлених тими чи іншими її особливостями (більш 
детально особливості пропорційних виборчих систем розглянуто у Розділі 2 цієї публікації).
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Таблиця 2. Пропорційна система: основні аргументи “за” та “проти”

Аргументи “за” Аргументи “проти”

•	 Система є гнучкою і дозволяє досягти 
завдання, які неможливо досягти за умови 
проведення виборів за мажоритарною 
системою

•	 Невелика, порівняно з мажоритарною 
системою, кількість втрачених голосів 
(кількість втрачених голосів визначається 
лише величиною виборчого бар’єру та 
особливостями конвертації голосів у 
мандати)

•	 У разі проведення виборів у великих округах 
чи за умови розподілу компенсаційних 
мандатів, кількість отриманих партією 
мандатів є пропорційною до кількості 
отриманих нею голосів в цілому у державі

•	 За умови застосування невисокого виборчого 
бар’єру система є сприятливою для нових 
і малих партій, жінок  та національних 
меншин (якщо вибори проводяться за 
закритими списками)

•	 Якщо вибори проводяться за відкритими 
списками, система сприяє появі «нових 
облич» у політиці

•	 Оскільки вибори проводяться у великих 
округах (межі яких у багатьох випадках 
збігаються з межами регіонів), ризик 
джеррімендерингу є невисоким; відсутня і 
потреба у частому перегляді меж виборчих 
округів

•	 У разі дострокового припинення 
повноважень депутата зазвичай відсутня 
потреба у проведенні проміжних виборів, 
оскільки вакантні місця отримують 
кандидати з того ж самого виборчого списку 

•	 Система є більш сприятливою для пост-
конфліктного врегулювання порівняно із 
мажоритарною виборчою системою

•	 Явка виборців у день голосування зазвичай є 
вищою порівняно із явкою за мажоритарної 
системи (через відносно невелику кількість 
втрачених голосів)

•	 Проведення виборів за пропорційною 
системою із закритими списками може 
сприяти стабілізації партійної системи та 
розбудові партійних організацій на місцях 
(залежно від процедури висування списків 
партійних списків) 

•	 Проведення виборів за пропорційною 
системою із відкритими списками дозволяє 
забезпечувати зв’язок виборців із обраними 
в округах депутатами

•	 Застосування високих виборчих бар’єрів 
дозволяє запобігти обранню кандидатів 
від екстремістських партій та зменшити 
політичну роздробленість парламенту

•	 Переможцем в окрузі може стати кандидат, 
якого не підтримує більшість виборців 
(оскільки для перемоги кандидату достатньо 
отримати більше голосів за будь-якого 
іншого кандидата, навіть 10-15% голосів)

•	 Зумовлює “тактичне голосування” – виборці 
голосують не за кандидатів, яким вони 
симпатизують, а за кандидатів, які мають 
високі шанси на обрання

•	 Значна кількість втрачених голосів – голоси, 
подані за кандидатів, які не перемогли у 
відповідних округах, втрачаються

•	 Партія отримує в парламенті кількість 
місць, яка не відповідає рівню її 
загальнонаціональної підтримки

•	 Звужені можливості вибору у виборця: 1) 
виборець голосує лише за одного кандидата; 
2) виборець має знаходити баланс між 
бажанням проголосувати за кандидата, 
якого він підтримує, і партією, яка висунула 
такого кандидата, яку виборець не підтримує

•	 Система є несприятливою для нових і малих 
партій, жінок та, залежно від “нарізки” 
округів, для національних меншин

•	 Система не сприяє появі “нових облич” 
у політиці, оскільки кандидат, який був 
обраний в окрузі, має високі шанси на 
переобрання у тому ж окрузі на наступних 
виборах

•	 В процесі утворення округів існує високий 
ризик джеррімендерингу, тобто утворення 
округів таким чином, щоб електорат 
політичного опонента був розподілений 
між декількома округами, а електорат 
іншого кандидата, перемогу на виборах 
якого необхідно забезпечити, був 
сконцентрований в одному окрузі 

•	 У разі дострокового припинення 
повноважень депутата необхідно проводити 
проміжні вибори (крім випадків, коли 
депутат має заступника), що потребує 
додаткових бюджетних витрат

•	 В рамках цієї системи часто ігноруються 
інтереси виборців у малонаселених і 
великих за розміром округах

•	 Мажоритарна виборча система не сприяє 
пост-конфліктному врегулюванню 

•	 За мажоритарною системою явка виборців 
у день голосування часто є нижчою за 
явку в умовах проведення виборів за 
пропорційною системою
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Найбільшою перевагою пропорційних систем є їхня “гнучкість” – залежно від величини округів, 
порядку конвертації голосів у мандати, величини виборчого бар’єру та особливостей його 
застосування, можливості балотування на виборах незалежних кандидатів та інших факторів, 
вони можуть забезпечити досягнення тих політичних цілей, які не можуть бути досягнуті 
в умовах проведення виборів за мажоритарною системою, системами “альтернативного 
голосування” чи “єдиного перехідного голосу”. До інших переваг пропорційних систем можна 
віднести те, що вони забезпечують пропорційність представництва партій у виборному 
органі рівню їх підтримки виборцями, є більш сприятливими для представництва жінок та 
національних меншин у виборному органі (у разі проведення виборів за пропорційною 
системою із закритими списками), суттєво зменшують кількість втрачених голосів (втрати 
голосів зумовлюються переважно великим розміром виборчого бар’єру) тощо.

Разом з тим, ця пропорційна система може бути незрозумілою та складною для виборців, 
призводити до партійної роздробленості парламенту, урядових криз, послаблення партійної 
системи загалом. За певних умов пропорційна система може посилювати політичну 
фрагментацію парламенту та призводити до утворення нестабільних урядів, особливо в умовах 
слабкості партійної системи та низької величини виборчого бар’єру.

Паралельна виборча система

Паралельна виборча система поєднує в собі два компоненти – один із різновидів мажоритарної 
виборчої системи та один з різновидів пропорційної виборчої системи, на основі кожного з 
яких обирається частина членів виборного представницького органу. При цьому результати 
виборів за обома компонентами системи встановлюються незалежно один від одного і не 
впливають один на одного, тобто існують “паралельно” (на відміну від змішаної виборчої 
системи, в рамках якої використовуються мажоритарна та пропорційна складова, які 
пов’язані одна з одною і впливають одна на одну). Ця система є своєрідним компромісом між 
мажоритарною системою і пропорційною системою. На парламентських виборах в деяких 
країнах Європи вона застосовувалась на етапі переходу від мажоритарної виборчої системи до 
пропорційної системи (наприклад, в Болгарії на виборах 1990 та 2009 років, в Хорватії протягом 
1993 – 2001 років). Щоправда, в деяких країнах ця система була замінена не пропорційною, а 
мажоритарною, як це мало місце в Азербайджані.

Паралельна виборча система застосовується на парламентських виборах в Україні, Андоррі, 
Вірменії, Гвінеї, Грузії, Казахстані, Литві, Мексиці, Непалі, Південній Кореї, Пакистані (нижня 
палата парламенту), Росії (1993-2003, 2016 рр.), Сейшеллах, Сенегалі, Таїланді, Філіппінах, 
Японії.

Оскільки в рамках цієї системи кожна з її складових – мажоритарна та пропорційна – 
застосовуються окремо одна від одної, паралельна система поєднує в собі переваги та 
недоліки кожного з цих компонентів. Крім того, ця система зумовлює нерівний статус 
обраних за її компонентами представників. Наприклад, депутат, обраний в одномандатному 
окрузі вимушений підтримувати більш тісний зв’язок з виборцями свого округу порівняно із 
депутатом, обраним за партійним списком, особливо якщо такий список є закритим.

Змішана виборча система

Як і в паралельній системі, за змішаної системи частина членів виборного органу обирається 
за мажоритарною виборчою системою, а друга частина – на основі певного різновиду 
пропорційної виборчої системи. Відмінність змішаної виборчої системи від паралельної 
полягає у тому, що обидва компоненти системи є пов’язаними між собою і результати виборів 
за мажоритарною складовою системи впливають на результати виборів за пропорційною 
складовою виборчої системи.

Змішана виборча система застосовується на парламентських виборах у Болівії, Лесото, 
Німеччині (вибори до Бундестагу), Новій Зеландії (вибори до Палати Представників). За цією 
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системою також проводяться вибори до Парламенту Шотландії та вибори до Національної 
Асамблеї Уельсу. З 1996 по 2005 рік за цією системою проводились парламентські 
вибори в Албанії (потім ця система була замінена пропорційною); з 2008 по 2012 рік на її 
основі формувався склад Палати депутатів Румунії (вибори 2016 року проводились вже 
за пропорційною системою із закритими списками). У період з 1994 по 2006 рік за нею 
проводились і парламентські вибори в Італії.

За змішаної системи кожен виборець має два голоси – один для голосування в 
одномандатному виборчому окрузі за мажоритарною складовою системи, а інший – для 
голосування за пропорційною складовою виборчої системи у відповідному багатомандатному 
виборчому окрузі. Обраним в одномандатному окрузі (у разі проведення виборів за 
мажоритарною системою відносної більшості) стає кандидат, який отримав на свою підтримку 
більше голосів, ніж будь-який інший кандидат у тому ж окрузі. Після встановлення результатів 
виборів у одномандатних округах, встановлюються результати виборів за пропорційною 
системою. При цьому, від загальної кількості місць, які має отримати партія за пропорційною 
системою, віднімається кількість місць вже отриманих її кандидатами в одномандатних 
округах з тим, щоб загальна кількість отриманих партією місць була пропорційною до 
кількості поданих за неї (за пропорційною складовою системи) в межах держави голосів. Для 
забезпечення такого пропорційного представництва в деяких державах (Німеччина) склад 
парламенту може бути змінний, адже в одномандатних округах можуть бути обрані не лише 
представники партій, які подолали виборчий бар’єр за пропорційною складовою системи, 
але і представники партій, які такий бар’єр не подолали (саме за рахунок таких депутатів 
партії, які подолали виборчий бар’єр, можуть отримати за пропорційною складовою менше 
місць, ніж вони мали б отримати, якби вибори проводились за суто пропорційною системою; 

відповідно, кількісний склад парламенту 
збільшується з метою забезпечення 
пропорційного представництва таких 
партій та запобігання втрати ними місць у 
парламенті).

Як і у випадку паралельної системи, 
змішана система породжує проблему 
нерівного статусу обраних за її складовими 
депутатів. Вона також поєднує основні 
переваги та недоліки мажоритарної 
і пропорційної системи. Основною 
перевагою цієї системи порівняно з 
паралельною системою є те, що партії 
отримують в парламенті кількість місць, 
пропорційну до кількості поданих за 
них голосів за пропорційною складовою 
змішаної системи, в той час як за 
паралельною системою партії додатково 
до мандатів, отриманих за пропорційною 
складовою системи, отримують також 
мандати в мажоритарних округах.

Приклад виборчого бюлетеня для голосування на виборах до Бундестагу за змішаною системою. В лівій частині 
– перелік кандидатів в одномандатному окрузі, в правій – закритий партійний список, висунутий у федеральній 
землі. Джерело:  http://kristnovoselic.blogspot.com/2015/01/making-place-on-ballot-for-women.html



Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України 

13

Висновки

Кожна з виборчих систем має ряд переваг та породжує ряд викликів. При обранні того чи 
іншого її варіанту необхідно враховувати низку чинників – рівень розвитку партійної системи 
та політичної культури, ступінь довіри до виборчої адміністрації, технологічні аспекти 
застосування (складність та тривалість процедури підрахунку голосів, встановлення підсумків 
голосування), а також розуміти цілі, які мають бути досягнуті шляхом проведення реформи 
виборчої системи.

Загальносвітовий досвід говорить про те, що системи “альтернативного голосування”, “єдиного 
перехідного голосу”, “єдиного неперехідного голосу” застосовуються лише в одиничних 
випадках і мають низку суттєвих недоліків, які унеможливлюють їх використання в українських 
реаліях. Перелік країн, у яких вибори проводяться за мажоритарною системою, постійно 
скорочується, і від цієї системи відмовляються навіть ті держави, які застосовували її протягом 
десятків, а то й сотень років.

Парламентські вибори у більшості країн Європи проводяться за різними типами пропорційної 
виборчої системи. Змішана виборча система та паралельна система, хоч і використовуються 
на виборах до законодавчих органів окремих європейських держав, все ж мають обмежене 
коло застосування. В основному це пов’язано із тим, що вони поєднують вади пропорційної 
виборчої системи із закритими списками та недоліки мажоритарної системи відносної або 
абсолютної більшості. До інших вад цих систем можна віднести нерівність фактичного статусу 
обраних представників, а також спотворення принципу пропорційного представництва партій у 
виборному органі (у випадку проведення виборів за паралельною системою).

З урахуванням цих трендів, рекомендацій Венеціанської комісії та резолюцій ПАРЄ, при 
реформуванні виборчої системи для парламентських виборів в Україні варто розглянути 
можливість заміни наявної паралельної системи пропорційною виборчою системою.
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2. Пропорційна виборча система: огляд основних елементів
Пропорційна виборча система застосовується на парламентських виборах у переважній 
більшості європейських країн. За різновидами цієї системи у всіх країнах-членах ЄС проводяться 
і вибори до Європейського парламенту (за винятком Мальти та Ірландії).

За пропорційною виборчою системою вибори завжди проводяться у багатомандатних 
виборчих округах. Виборець може проголосувати за весь партійний список, не змінюючи при 
цьому черговість включених до нього кандидатів, та/або за окремого кандидата у списку, 
впливаючи таким чином (з певними обмеженнями) на черговість отримання кандидатами 
у списку своїх мандатів. Мандати між партіями розподіляються пропорційно до кількості 
поданих за списки голосів. В рамках пропорційної виборчої системи допускається можливість 
самовисування (наприклад, списку незалежних кандидатів) та, як правило, застосовується 
виборчий бар’єр.

У жодній з держав Європи, в яких парламентські вибори проводяться за пропорційною 
виборчою системою, не застосовується один і той же її варіант. Основні відмінності між цими 
системами полягають у:
•	 можливості впливу виборця на черговість отримання мандатів кандидатами, включеними 

до партійного списку (за цим критерієм пропорційні виборчі системи діляться на системи з 
відкритими та закритими списками);

•	 величині та порядку утворення виборчих округів;
•	 можливості/неможливості самовисування на виборах;
•	 дизайні виборчих бюлетенів та способах голосування;
•	 порядку конвертації голосів виборців у мандати та процедурі встановлення результатів 

виборів.

Нижче ці елементи розглянуто більш детально.

Порядок утворення виборчих округів

У більшості держав Європи, в яких на виборах до законодавчого органу (або його нижньої 
палати) застосовується пропорційна виборча система, вибори проводяться у декількох 
багатомандатних округах, межі яких збігаються з межами регіонів, а кількість місць, відведених 
для кожного округу, є пропорційною до кількості виборців (або громадян) в окрузі. Якщо межі 
округів “прив’язані” до меж регіонів, відсутня потреба у прийнятті рішень про встановлення 
меж округів. Разом з тим, у зв’язку з міграцією виборців, існує необхідність у періодичному 
перегляді кількості місць у парламенті, закріпленої за кожним округом.

У деяких країнах (Хорватія, Македонія) кількість мандатів у кожному окрузі є рівною. У цьому 
випадку (з метою забезпечення принципу рівного виборчого права) існує потреба у визначенні 
меж округів та періодичному перегляді таких меж.

Величина виборчих округів

Таблиця 3. Розподіл мандатів між багатомандатними округами у різних країнах Європи

Межі округів враховують межі регіонів; кількість 
мандатів для округу є пропорційною до кількості 

виборців в окрузі і періодично переглядається

За кожним округом закріплено 
однакову кількість мандатів; 

проводиться періодичний перегляд 
меж округів

Австрія (9 округів), Албанія (12 округів), Бельгія (11 округів), 
Болгарія (31 округ), Греція (48 округів), Данія (10 округів), 
Естонія (12 округів), Іспанія (50 округів), Італія (26 округів), 
Кіпр (6 округів), Латвія (5 округів), Ліхтенштейн (2 округи), 
Люксембург (4 округи), Норвегія (19 округів), Польща 
(41 округ), Португалія (22 округи), Туреччина (79 округів), 
Фінляндія (14 округів), Чехія (14 округів), Швеція (29 округів)

Македонія (20 мандатів на округ)
Хорватія (14 мандатів на округ)
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У тих державах, де на виборах застосовується пропорційна 
виборча система з голосуванням за закриті партійні списки 
(як самостійно, так і як компонент змішаної або паралельної 
виборчої системи), вибори часто проводяться у єдиному 
загальнодержавному виборчому окрузі, в якому обирається 
весь або частина парламенту. У випадку проведення виборів у 
єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, застосування 
пропорційної виборчої системи з відкритими списками (за якої 
виборець може голосувати за окремого кандидата/кандидатів 
у списку) суттєво ускладнюється: якщо кандидати висуваються 
20 партіями і в окрузі розподіляється 100 мандатів, то виборці 
теоретично можуть проголосувати за 2000 кандидатів, які 
балотуватимуться у такому окрузі. Якщо виборець при цьому 
матиме можливість надати перевагу декільком кандидатам у 
списку (як це відбувається, наприклад, у Латвії), наприклад – не 
більш ніж 4 кандидатам, то загальна кількість голосів, які мають 
бути пораховані на виборчих дільницях, збільшиться з 2000 до 
8000, що призведе або до вкрай тривалого підрахунку голосів, 
або зумовить необхідність у впровадженні автоматизованого 
підрахунку голосів з використанням систем оптичного 
розпізнавання бюлетенів. Саме тому застосування системи з 
відкритими списками у єдиному загальнодержавному окрузі є 
скоріше винятком (Косово, Монако, Латвія, Словаччина), аніж 
правилом, і є можливим за умови участі у виборах невеликої 
кількості партій та/або невеликого складу парламенту (тобто, 
невеликої величини виборчого округу). 

У багатьох країнах Європи вибори за пропорційною системою проводяться не в одному, а в 
декількох багатомандатних округах. Партії висувають списки кандидатів, до кожного з яких 
включається кількість кандидатів, наближена до кількості відведених округу мандатів. При 
цьому в окрузі має розподілятись не менше 5-6 мандатів, оскільки чим меншим є округ, 
тим більше буде спотворюватись принцип пропорційного представництва і тим більшою 
буде кількість втрачених голосів. Наприклад, у 2-мандатному окрузі, в якому кандидати 
були висунуті 5 політичними партіями, які отримали, відповідно, 40%, 20%, 15%, 15% і 10% 
голосів, обидва мандати будуть отримані партіями, на підтримку яких було подано 40% і 
20% голосів, тоді як 40% голосів за інші партії будуть втрачені. З іншого боку, величина округу 
має забезпечувати можливість оперативного підрахунку голосів та встановлення результатів 
виборів. Тому, зазвичай, вона обмежується 20-40 мандатами (див. Таблицю 4).

Можливість самовисування
Документ Копенгагенської наради ОБСЄ 1990 року закликає держави-учасниці ОБСЄ 
“поважати право громадян на здобуття політичних та публічних посад без дискримінації – як 
індивідуально, так і в якості представників політичних партій”.4

Можливість балотування незалежних кандидатів (самовисування) на виборах дозволяє 
забезпечити персоналізацію політики, активізувати політичну конкуренцію, стимулювати партії 
до перегляду їхніх стратегій, а також підвищити явку виборців на виборах для заповнення 
розривів у представництві політичних сил. Разом з тим, у державах зі слабкою партійною 
системою можливість самовисування на виборах навряд чи сприятиме побудові стабільної 
партійної системи. Відповідно, у країнах Європи відсутній єдиний підхід до врегулювання 
питання щодо можливості самовисування на виборах за пропорційною системою.

4  1990 OSCE Copenhagen Document, параграф 7.5; http://www.osce.org/odihr/elections/14304?download=true

Таблиця 4. Величина 
багатомандатного округу на 

виборах за пропорційною 
системою

Країна

Величина 
округу 

(кількість 
мандатів)

Австрія 7-36
Андорра 14
Бельгія 4-24
Грузія 77
Естонія 6-13
Кіпр 3-20
Косово 100
Латвія 13-32
Литва 70
Ліхтенштейн 10 та 15
Люксембург 7-23
Македонія 20
Молдова 101
Монако 24
Норвегія 3-17
Польща 7-19
Росія 450
Сербія 250
Словаччина 150
Угорщина 93
Фінляндія 6-33
Хорватія 14
Чорногорія 76
Швеція 2-34
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У переважній більшості країн, в яких на парламентських виборах застосовується пропорційна 
виборча система, законодавство або прямо забороняє самовисування кандидатів, або 
не передбачає такої можливості (наприклад, в Австрії, Люксембурзі та Нідерландах). 
Зокрема, з-поміж 17 країн ЄС, в яких вибори до парламенту проводяться за пропорційною 
виборчою системою, лише в шести державах законодавство прямо передбачає можливість 
самовисування кандидатів на виборах (Кіпр, Данія, Естонія, Фінляндія, Польща, Чехія). При 
цьому в усіх шести країнах вибори проводяться на основі пропорційної виборчої системи з 
відкритими списками. Самовисування прямо виключається на виборах в Бельгії, Італії (крім 
автономної області Валле д’Аоста, де вибори проводяться за мажоритарною системою 
відносної більшості), Латвії, Португалії, Словаччині, Словенії, Іспанії (за винятком автономних 
міст Сеута та Мелілья, в яких вибори проводяться за мажоритарною системою відносної 
більшості), а також Швеції.

Хоча у країнах, законодавство яких передбачає самовисування кандидатів на виборах, 
кількість незалежних кандидатів збільшується від виборів до виборів, виборці все одно в 
основному голосують за партійні списки та/або кандидатів від партій, а не за кандидатів, 
висунутих шляхом самовисування. Наприклад, на виборах до німецького Бундестагу 2009 
року було висунуто 165 незалежних кандидатів, але жоден з них так і не був обраний. Жоден 
самовисуванець не був обраний на парламентських виборах у Болгарії (вибори 2009 року), 
Кіпрі (вибори 2011 року), Данії та Естонії (вибори 2011 року), Франції (вибори 2012 року), Греції 
(вибори 2012 року), Мальті (вибори 2008 року), а також в Румунії. Лише у поодиноких країнах 
ЄС кандидати-самовисуванці домоглися перемоги на виборах, однак їх кількість все одно була 
незначною. До прикладів можна віднести Сполучене Королівство (участь у парламентських 
виборах 2010 року взяли 307 незалежних кандидатів, але лише один з них був обраний), Чехію 
(на виборах до Палати депутатів було зареєстровано 11 незалежних кандидатів, однак обрано 
було лише два з них), Ірландію (участь у виборах 2011 року взяли 176 незалежних кандидатів, 
але обрано було лише 14 з них).5

Порядок розподілу мандатів

У разі проведення виборів за пропорційною системою з голосуванням у декількох 
багатомандатних виборчих округах, розподіл мандатів безпосередньо в округах призводить до 
викривлення пропорційного представництва партій у загальнодержавному масштабі – деякі 
партії можуть отримати в парламенті більше місць, ніж отримали б за умови дотримання 
принципу пропорційності, деякі – менше.

Саме тому у ряді держав мандати розподіляються у декілька етапів: спочатку на рівні округів, 
потім – на загальнодержавному рівні – для розподілу місць, які не були розподілені в округах 
або забезпечення відповідності кількості місць у парламенті, отриманих кожною партією, 
кількості поданих за її списки голосів загалом по державі.

Разом з тим, практика розподілу всіх мандатів виключно в округах, також є достатньо 
поширеною (див. Таблицю 5).

Таблиця 5. Порядок розподілу мандатів

Мандати розподіляються безпосередньо в 
округах; компенсаційні мандати відсутні

Частина мандатів розподіляється в округах; 
нерозподілені (компенсаційні мандати) 
розподіляються на загальнодержавному 

рівні

Албанія, Іспанія, Латвія, Ліхтенштейн, 
Македонія, Польща, Португалія, Хорватія

Австрія, Боснія та Герцеговина, Греція, Ісландія, 
Італія, Кіпр, Норвегія, Словенія, Швеція

5 1990 OSCE Copenhagen Document, параграф 7.5; http://www.osce.org/odihr/elections/14304?download=true 
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Кількість компенсаційних мандатів може визначатись по-різному. Вона може бути 
зафіксованою у виборчому законодавстві (у цьому випадку більша частина мандатів ділиться 
на рівні округів, а компенсаційні мандати використовуються для компенсації спотворення 
пропорційного представництва), або ж бути змінною (якщо в округах діляться не всі мандати). 
До країн, в яких кількість компенсаційних мандатів визначено на законодавчому рівні, належать 
Боснія та Герцеговина (7 мандатів), Данія (40 мандатів), Естонія (26 мандатів), Ісландія (9 мандатів), 
Норвегія (19 мандатів).

До участі у розподілі компенсаційних мандатів, як правило, допускаються лише партії, які подолали 
виборчий бар’єр на загальнонаціональному рівні. До прикладів застосування саме такого підходу 
до розподілу належать Боснія та Герцеговина (3% бар’єр в межах території, де вибори проводяться 
за пропорційною виборчою системою), Кіпр (отримання принаймні одного місця в одному з 
багатомандатних округів або не менш ніж 1.8% голосів в цілому по державі), Данія (2% голосів 
в цілому по державі, одне місце в одному з округів або кількість голосів, еквівалентна середній 
кількості дійсних голосів, необхідна для отримання мандату у виборчому регіоні, за умови що така 
кількість голосів була отримана у двох чи трьох виборчих регіонах), Естонія (5% голосів в цілому по 
державі), Ісландія (5% голосів), Норвегія (4% голосів), Словенія (не менше 3 місць за результатами 
першого розподілу мандатів), Швеція (4% підтримки загалом по державі).

Випадки, в яких виборчі округи використовуються для висування кандидатів, а не розподілу 
мандатів, є, скоріше, винятком із загальної практики, аніж усталеним правилом. До таких винятків 
належить Чехія, у якій кількість місць, які розподіляються в округах, визначається шляхом ділення 
загальної кількості голосів за партії у кожному з 14 округів (виборчих регіонів) на виборчу квоту 
(яка визначається шляхом ділення загальної кількості голосів за всі партії у всіх округах на склад 
нижньої палати парламенту), тоді як розподіл місць між партіями у кожному з округів здійснюється 
за методом д’Ондта.

Величина виборчого бар’єра

Величина виборчого бар’єра напряму впливає на можливість обрання до парламенту представників 
малих та нових партій. Виборчий бар’єр так чи інакше існує завжди - навіть у випадках, коли 
законодавством країни не визначено величину виборчого бар’єра, він є математичною особливістю 
виборчої системи, адже для отримання одного місця у парламенті, партії потрібно отримати 
певну кількість голосів на свою підтримку (т.зв. “природній виборчий бар’єр”). Наприклад, якщо у 
виборному органі лише 20 місць, то природній виборчий бар’єр складатиме 5% - саме таку кількість 
голосів виборців необхідно отримати партії для обрання принаймні одного депутата. Якщо до 
виборного органу входять 100 депутатів, то природній виборчий бар’єр, відповідно, складатиме 1% 
голосів виборців.

Як і процедура розподілу мандатів, величина виборчого бар’єра визначає ступінь пропорційності 
виборчої системи та кількість втрачених голосів виборців. Іншими словами – чим вищий виборчий 
бар’єр, тим менш пропорційною є виборча система, і тим більшою є кількість втрачених голосів. 
Наприклад, якщо припустити, за законодавством встановлено 50% виборчий бар’єр і лише одна 
партія змогла його подолати, то при підтримці 50% виборців вона отримає 100% місць у виборному 
органі, а 50% голосів будуть втрачені. Величина виборчого бар’єра, як правило, варіюється у межах 
3-5% голосів виборців (наприклад, в Албанії, Австрії, Хорватії, Латвії, Німеччині, Словенії). Лише в 
окремих випадках вона може відхилятись від цих показників (8% у Ліхтенштейні, 10% у Туреччині і 
0,67% у Нідерландах.6)

6 CDL-AD(2008)037. Venice Commission, Comparative Report on thresholds and other features of electoral systems which 
bar parties from access to parliament, adopted by the Council for Democratic Elections at its 26th meeting (Venice, 18 
October 2008) and the Venice Commission at its 77th plenary session (Venice, 12-13 December 2008), параграф 14; http://
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2008)037-e
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З метою стимулювання партій до самостійної участі у виборах, законодавством деяких країн 
Європи передбачено різні величини виборчих бар’єрів для партій та блоків. Серед прикладів 
- Албанія (3% для політичних партій та 5% для блоків), Чехія (5% для партій, 10% для виборчих 
блоків, до складу яких входить принаймні 2 партії, 15% для виборчих блоків, до складу яких 
входить 3 партії, 20% для виборчих блоків, до складу яких входять 4 партії тощо), Польща (5% 
для партій та 8% для блоків).

Черговість та порядок розподілу мандатів між кандидатами 

В залежності від впливу виборців на черговість розподілу мандатів між кандидатами від 
партії, пропорційні виборчі системи поділяють на системи із закритими списками (черговість 
кандидатів у списку і черговість отримання ними мандатів визначається виключно партією, 
а виборець голосує лише за партійний список, не впливаючи на черговість розподілу 
мандатів між кандидатами) та системи з відкритими списками (за яких виборець має право 
проголосувати за окремого кандидата у списку, якого він підтримує).

З-поміж 34 європейських країн, в яких парламентські вибори проводяться на основі 
пропорційної системи, лише у 12 країнах використовується пропорційна система із закритими 
списками (Албанія, Італія, Молдова, Португалія, Російська Федерація, Сербія, Словенія, 
Хорватія, Чорногорія, Іспанія, Македонія та Туреччина), в той час як у решті держав на виборах 
застосовуються різні різновиди пропорційної виборчої системи з відкритими списками.

Процедура розподілу мандатів за пропорційної системи з відкритими списками може бути 
різною:
•	 пріоритетне право на отримання мандатів мають ті кандидати, які отримали більше голосів 

виборців (Кіпр, Косово, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Латвія, Ліхтенштейн, Нідерланди, 
Польща, Сан-Маріно, Словаччина та Швейцарія);

•	 визначена партією черговість кандидатів у списку може бути змінена лише у випадку, 
якщо за кандидата було подано певну визначену законом кількість голосів (у Боснії та 
Герцеговині, Чехії та Швеції черговість кандидата у списку, визначена партією, може 
змінитись лише у випадку отримання ним не менш як 5% голосів від загальної кількості 
голосів, поданих за список; у Болгарії – у разі отримання кандидатом 7% від сумарної 
кількості голосів, поданих за список; у Норвегії – у разі отримання кандидатом 50% поданих 
за список голосів (щоправда, виборче законодавство Норвегії закріплює за виборцем 
декілька голосів);

•	 за окремими кандидатами (лідери списку) закріплено право на пріоритетне отримання 
мандатів, в той час як решта мандатів розподіляється між кандидатами з урахуванням 
кількості поданих за них голосів (Косово, Кіпр).

У тому випадку, якщо для зміни черговості у списку кандидату потрібно отримати певну 
кількість голосів виборців на свою підтримку і така кількість є значною, система з відкритими 
списками фактично перетворюється на систему із закритими списками, оскільки кандидати не 
отримують відповідний рівень підтримки виборців і визначена партією черговість отримання 
ними мандатів не змінюється. Наприклад, у Чехії, де на виборах до Палати депутатів 1998 року 
кандидат отримував пріоритетне право на отримання мандату лише за умови одержання ним 
10% поданих за партійний список голосів, черговість у списку змінили лише 2 кандидати; в той 
час як на виборах до нижньої палати парламенту Чехії у 2010 році (на яких кандидат для зміни 
місця у списку мав одержати 5% голосів виборців) кількість таких депутатів збільшилась до 46, 
тобто приблизно до 1/5 від загальної кількості членів (200 депутатів) Палати депутатів чеського 
парламенту.
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Таблиця 6. Пропорційна система з відкритими списками: переваги та виклики

Переваги Виклики

•	 На відміну від системи із закритими 
списками, система з відкритими списками 
стимулює внутрішньопартійну конкуренцію 
і сприяє оновленню політичних еліт та 
персонального складу парламенту

•	 Система забезпечує баланс між інтересами 
партій та інтересами виборців щодо 
персонального складу парламенту – партії 
можуть вказувати черговість розподілу 
мандатів між кандидатами у списку, 
а виборці – змінювати цю черговість 
відповідно до власних уподобань

•	 Перевагою системи з відкритими списками 
у порівнянні із системою із закритими 
списками є те, що вона обмежує роль партій 
у визначенні тих кандидатів, які мають 
бути обрані (оскільки черговість розподілу 
мандатів між кандидатами від партії 
визначається виборцями)

•	 Система запобігає політичній корупції 
всередині партій (оскільки вплив партійного 
керівництва на розподіл мандатів між 
кандидатами є обмеженим)

•	 Система забезпечує кращий зв’язок обраних 
в округах депутатів із виборцями у порівнянні 
з системою із закритими списками

•	 На відміну від пропорційної системи із 
закритими списками, за якої виборець може 
бути вимушений голосувати за список партії, 
яку він підтримує, та кандидатів у списку, 
яких він не підтримує, система з відкритими 
списками дозволяє більш повно з’ясувати 
зміст волевиявлення виборців (зокрема, у 
випадку, якщо виборці мають можливість 
викреслювати небажаних кандидатів із 
бюлетеня та віддавати голоси за декількох 
кандидатів одночасно)

•	 При прийнятті рішень виборним органом 
партія має враховувати інтереси виборців 
в округах, в яких було обрано депутатів, 
що дозволяє приймати політично виважені 
рішення, які враховують загальнодержавні 
та регіональні інтереси

•	 Система дозволяє відносно легко 
визначити порядок розподілу мандатів 
між кандидатами-самовисуванцями 
у порівнянні з системою із закритими 
списками

•	 Система дозволяє персоніфікувати 
відповідальність за прийняття рішень 
сформованим за нею органом

•	 Внутрішньопартійна конкуренція може 
бути надто активною, що може негативно 
впливати на рівень підтримки партії на 
виборах

•	 За пропорційної системи з відкритими 
списками не гарантується обрання до 
виборного органу керівництва партії

•	 Вищі шанси на обрання мають кандидати 
з кращими фінансовими можливостями та 
доступом до ЗМІ

•	 Система є менш сприятливою для обрання 
жінок та представників інших вразливих 
груп у порівнянні з пропорційною системою 
із закритими списками

•	 В умовах політичної нестабільності та 
кадрової слабкості партій система може 
мати негативний вплив на розвиток 
партійної системи

•	 Підрахунок голосів, встановлення підсумків 
голосування та результатів виборів є більш 
складними у порівнянні з системою із 
закритими списками

•	 У разі висування кандидатів великою 
кількістю партій може існувати потреба 
у зменшенні величини округів та/або 
перегляді форми виборчого бюлетеня

•	 Впровадження системи потребує 
проведення роз’яснювальної роботи серед 
виборців щодо процедури голосування та 
порядку конвертації голосів у мандати

•	 Фракційна дисципліна у сформованому за 
результатами виборів органів може бути 
достатньо низькою, оскільки популярні в 
окрузі кандидати можуть не враховувати 
позицію партії, яка їх висунула

•	 Система може бути несприятливою для 
впровадження загальнонаціональної 
політики, оскільки при прийнятті рішень 
виборним органом мають враховуватись 
регіональні інтереси, що може призводити 
до “регіоналізації” парламенту та 
поглиблення розколів у суспільстві

•	 Застосування високих бар’єрів для зміни 
черговості кандидатів у списку може 
фактично перетворювати систему на систему 
із закритими списками, в якій виборці не 
впливають на черговість розподілу мандатів 
між кандидатами від однієї й тієї ж партії

•	 Балотування великої кількості кандидатів від 
багатьох партій в окрузі може ускладнити 
голосування виборців з інвалідністю

•	 У разі балотування в окрузі значної 
кількості кандидатів, протокол про підсумки 
голосування можу бути великим за обсягом
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Кількість голосів, які можуть бути подані виборцями за кандидатів у відкритому 
партійному списку, та спосіб голосування

Оскільки можливість надання виборцем переваг одночасно декільком кандидатам у 
партійному списку (наприклад, можливість викреслення небажаних кандидатів, підтримки 2-4 
кандидатів) ускладнює встановлення результатів виборів, у ряді європейських країн, в яких 
парламентські вибори проводяться за пропорційною системою з голосуванням за відкриті 
списки, виборець може підтримати лише одного кандидата у списку, за який він голосує 
(Австрія, Данія, Естонія, Фінляндія, Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція). Спосіб голосування у 
цьому випадку може бути різним.

В Естонії, Фінляндії та Нідерландах виборець голосує лише за кандидата, і поданий за такого 
кандидата голос вважається голосом на підтримку списку в цілому. При цьому в Фінляндії 
та Естонії в бюлетенях не друкується список кандидатів, а виборець вписує його номер до 
бюлетеня самостійно (більш детально переваги та недоліки такого способу голосування 
розглянуто у Таблиці 7).

В деяких країнах Європи виборці мають декілька преференційних голосів і можуть 
проголосувати на підтримку декількох конкретних кандидатів, включених до списку, за який 
вони голосують (Бельгія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Ісландія, Кіпр, Косово, Латвія, Литва, 
Норвегія, Словаччина, Чехія). У деяких з цих країн законодавство дозволяє викреслювати 
прізвища небажаних кандидатів (Ісландія, Латвія, Норвегія). В усіх цих країнах на виборах 
використовуються бюлетені з надрукованими переліками кандидатів, оскільки вписування 
номерів кандидатів могло б зумовити труднощі у з’ясуванні волевиявлення виборця та 
збільшило б ризик визнання значної кількості бюлетенів недійними. Можливість голосування 
за декількох кандидатів в одному списку ускладнює порядок підрахунку голосів та збільшує 
його загальну тривалість.

Зрештою, окремі держави (Швейцарія, Монако, Ліхтенштейн) пішли ще далі і передбачили так 
зване “кумулятивне голосування”, тобто можливість подання всіх голосів, які має виборець, на 
підтримку певного кандидата, або ж  дозволили внесення змін до бюлетеня шляхом додавання 
кандидатів з інших списків до списків, на підтримку яких вони голосують.7 Встановлення 
результатів голосування за такого способу голосування є ще більш складним, у порівнянні з 
голосуванням за декількох кандидатів від одного суб’єкта висування.

7 CDL-AD(2015)001. Venice Commission, Report on Proportional Electoral Systems: the Allocation of Seats Inside the Lists 
(Open/Closed Lists), adopted by the Council for Democratic Elections at its 50th meeting (Venice, 19 March 2015) and by 
the Venice Commission at its 102nd Plenary Session (Venice, 20-21 March 2016), с. 13.
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Таблиця 7. Форма виборчого бюлетеня за системи із відкритими списками: переваги та виклики

Тип виборчого 
бюлетеня

Переваги та виклики, зумовлені голосуванням  
за допомогою бюлетеня

Бюлетень, 
виготовлений 
централізовано, 
з повним 
переліком партій 
та кандидатів на 
одному аркуші

Переваги:
•	 Зміст волевиявлення виборця встановити легко (шляхом проставляння 

позначок навпроти назв партій та/або прізвищ кандидатів), що дозволяє 
використовувати системи оптичного розпізнавання на етапі підрахунку 
голосів

•	 Забезпечується належний облік виготовлених бюлетенів
•	 Виборці можуть ознайомитись з повним переліком партій та кандидатів 

безпосередньо з бюлетеня
•	 Відсутність потреби у значній інформаційно-роз’яснювальній роботі серед 

виборців щодо процедури голосування
•	 Зіпсований виборцем бюлетень може бути замінений органом, що 

забезпечує проведення голосування

Виклики:
•	 У разі балотування великої кількості кандидатів в багатомандатному окрузі 

бюлетень може бути дуже довгим, що підвищує ризик його пошкодження, 
підвищує витрати на виготовлення і транспортування бюлетенів

•	 Перевірка бюлетеня на предмет правильності його заповнення та дійсності 
(на етапі підрахунку голосів) може потребувати додаткового часу через 
великий розмір бюлетеня

•	 Значна довжина бюлетенів потребує або зменшення кількості виборців 
на дільницях, або впровадження альтернативних способів голосування 
(наприклад, за допомогою Інтернет) або додаткові витрати на встановлення 
більшої кількості скриньок для голосування

•	 У разі скасування реєстрації кандидата існує необхідність у передруці 
бюлетенів або внесенні до них змін, зокрема – від руки представниками 
органу, який організовує голосування, що веде до загального збільшення 
витрат на вибори або підвищує ризики помилок при внесенні відповідних 
змін

•	 Правильність підрахунку голосів контролювати відносно складно, оскільки 
бюлетень може бути великим за розміром і у ньому зазнаються всі 
кандидати від усіх партій, які беруть участь у виборах в окрузі

•	 Для перевірки кількості голосів, поданих за того чи іншого кандидата від 
партії (на етапі підрахунку голосів) необхідно перераховувати і перевіряти 
всі виборчі бюлетені, наявні на дільниці
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Бюлетень, 
виготовлений 
партією, 
з повним 
переліком 
кандидатів на 
одному аркуші

Переваги:
•	 Зміст волевиявлення виборця встановити легко (за рахунок проставляння 

позначок навпроти прізвищ кандидатів у бюлетені), що дозволяє 
використовувати системи оптичного розпізнавання на етапі підрахунку 
голосів

•	 Скорочуються бюджетні видатки на виготовлення виборчих бюлетенів
•	 Перевірка правильності заповнення бюлетеня на етапі підрахунку голосів не 

займає багато часу
•	 Скорочується час для голосування – виборці отримують бюлетені до дня 

голосування і можуть приходити на дільниці з потрібним бюлетенем
•	 Залежно від особливостей законодавства, може усуватися потреба у внесенні 

змін до бюлетеня органом, який організовує голосування (у разі скасування 
реєстрації кандидатів виготовлення нових бюлетенів забезпечує партія)

•	 Зменшується загальне навантаження на орган, який організовує голосування, 
у день проведення голосування

•	 Роз’яснення процедури заповнення бюлетеня є внутрішньопартійною 
проблемою, а не обов’язком виборчої адміністрації

•	 Перевірка правильності заповнення бюлетеня та його дійсності на етапі 
підрахунку голосів займає менше часу, у порівнянні з бюлетенем, що містить 
назви всіх партій та всіх кандидатів в окрузі

•	 Виборці можуть заздалегідь ознайомитись зі змістом бюлетеня (у тому 
числі й інформацією про кандидатів, їхню черговість у бюлетені) перед днем 
голосування

•	 Партійний бюлетень є коротшим за бюлетень, до якого включаються всі 
кандидати від усіх партій

•	 Правильність підрахунку голосів легше контролювати, оскільки бюлетені для 
кожної партії виготовляються і сортуються окремо

Виклики:
•	 Послаблюється контроль за виготовленням виборчих бюлетенів (у тому числі 

– дотриманням встановлених загальних вимог до форми і змісту бюлетенів) 
та посилюються ризики відповідних зловживань

•	 Існує потреба у запровадженні додаткових механізмів, спрямованих 
на запобігання багаторазовому голосуванню (підтвердження бюлетеня 
печаткою комісії, фіксація факту голосування саме одним бюлетенем, у 
тому числі шляхом проставляння печатки на конверті, в який опускається 
бюлетень)

•	 Допущені партією помилки у бюлетенях можуть призвести до помилок при 
голосуванні, визнання багатьох бюлетенів недійсними і виникнення сумнівів 
у легітимності результатів виборів

•	 Засоби і способи доставлення бюлетенів виборцям партіями мають бути 
надійними та виключати можливість їх псування або інших зловживань

•	 Існує потреба у виготовленні декількох примірників бюлетеня для кожного 
виборця на випадок його псування; такі примірники мають бути доставлені 
виборцям до дня голосування (у разі, якщо відповідний обов’язок покладено 
на партію)

•	 Існує ризик маніпулювання волею виборця у випадку, якщо порядок 
заповнення бюлетеня роз’яснюється партією

•	 При підрахунку голосів може існувати потреба у виділенні додаткових 
місць для розкладання значної кількості бюлетенів (оскільки бюлетень 
виготовляється для кожної партії окремо)

•	 Для перевірки кількості голосів, поданих за того чи іншого кандидата від 
партії (на етапі підрахунку голосів) необхідно перераховувати і перевіряти 
всі виборчі бюлетені, наявні на дільниці
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Централізовано 
виготовлений 
бюлетень з 
можливістю 
вписування 
порядкових 
номерів/
прізвищ, 
назв партій/
кандидатів

Переваги:
•	 Бюлетень є невеликим за розміром, що дозволяє скоротити видатки на 

виготовлення і транспортування бюлетенів, а також виготовлення скриньок 
для голосування

•	 Відсутня потреба у передруці/внесенні змін до бюлетеня у разі скасування 
реєстрації кандидатів в окрузі

•	 Забезпечується належний облік виготовлених бюлетенів
•	 Забезпечується можливість заміни зіпсованого бюлетеня органом, який його 

видав
•	 Для перевірки кількості голосів, поданих за того чи іншого кандидата, на 

етапі підрахунку голосів не обов’язково необхідно перевіряти всі виборчі 
бюлетені

•	 Перевірка правильності заповнення бюлетеня на етапі підрахунку голосів 
потребує менше часу, у порівнянні з перевіркою бюлетенів, які містять 
переліки партій та прізвища кандидатів

Виклики:
•	 Існує потреба у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

виборців щодо порядку заповнення бюлетенів
•	 Необхідність вписування прізвищ, назв або номерів до бюлетенів практично 

виключає можливість закріплення за виборцями можливості голосування 
проти небажаних кандидатів або можливості проголосувати за декількох 
кандидатів в одному списку

•	 За такого способу голосування суттєво звужуються можливості автоматизації 
підрахунку голосів, у тому числі шляхом використання систем оптичного 
розпізнавання бюлетенів

•	 Для того, щоб виборці у день голосування визначитись, який саме номер 
потрібно вписувати до виборчого бюлетеня, списки кандидатів в окрузі 
мають бути розміщені у доступних для виборців (у тому числі й виборців 
з інвалідністю) місцях у приміщенні для голосування, а в ідеалі – також у 
кабінах для таємного голосування

•	 Оскільки бюлетень є невеликим за розміром, може виникати потреба 
у впровадженні додаткових механізмів, спрямованих на забезпечення 
таємності голосування

•	 Вписування номерів, прізвищ, назв партій породжує проблему з’ясування 
справжнього змісту волевиявлення виборців (зокрема, через особливості 
почерку), а також підвищує ризик недійсності значної кількості виборчих 
бюлетенів

•	 У разі скасування реєстрації кандидатів в окрузі, виборець має бути належно 
поінформований про таке рішення перед реалізацією права голосу, що 
може потребувати внесення змін до списків кандидатів або їх повторного 
виготовлення

•	 Списки кандидатів у приміщенні та/або кабінах для голосування мають бути 
розміщені таким чином, щоб виключалась можливість їх несанкціонованого 
вилучення, внесення несанкціонованих змін чи пошкоджень, а у разі 
протиправних дій – могли бути замінені представниками органу, який 
забезпечує проведення голосування

•	 Якщо виборець вписує до виборчого бюлетеня лише порядковий номер 
кандидата, а його голос вважається поданим за список кандидатів в 
цілому, такий спосіб голосування може зумовлювати надмірну політичну 
конкуренцію між кандидатами

•	 Для підрахунку голосів бюлетені мають бути розкладені навпроти табличок 
з прізвищами або номерами кандидатів, що може потребувати виділення 
значного за розміром приміщення, особливо – у випадку значної величини 
округу та/або значної кількості партій, які висунули кандидатів в окрузі
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Централізовано 
виготовлений 
зброшурований 
виборчий 
бюлетень, 
на кожному 
аркуші якого 
надруковано 
список 
кандидатів

Переваги:
•	 Забезпечується належний облік виготовлених бюлетенів
•	 Виборці можуть ознайомитись з повним переліком партій та кандидатів 

безпосередньо з бюлетеня
•	 Відсутність потреби у значній інформаційно-роз’яснювальній роботі серед 

виборців щодо процедури голосування
•	 Зіпсований виборцем бюлетень може бути замінений органом, що 

забезпечує проведення голосування
•	 Довжина бюлетеня визначається максимально допустимою кількістю 

кандидатів, які можуть бути висунуті в окрузі, і не є значною (у той же час 
товщина зброшурованого бюлетеня може бути значною)

Виклики:
•	 Залежно від дизайну зброшурованого бюлетеня, може існувати потреба у 

інформаційно-роз’яснювальній роботі серед виборців щодо процедури його 
заповнення

•	 Час голосування, підрахунку голосів, перевірки дійсності бюлетенів та 
правильності підрахунку голосів суттєво зростає (особливо у випадку, якщо 
виборець опускає до виборчої скриньки всю брошуру, а не її заповнений 
аркуш)

•	 У разі голосування окремими аркушами зброшурованого бюлетеня виникає 
проблема запобігання протиправному використанню решти аркушів та їх 
обліку

•	 У разі, якщо виборець опускає до виборчої скриньки всю брошуру, 
можливості застосування систем автоматизованого підрахунку голосів 
суттєво звужуються (а то й взагалі виключаються)

•	 У разі скасування реєстрації кандидата існує потреба у передруці бюлетенів 
або внесенні до них змін, у тому числі – від руки, що породжує проблеми 
виникнення помилок та (у випадку передруку) додаткових бюджетних 
витрат на вибори

•	 Використання такого бюлетеня потребує встановлення на виборчій дільниці 
додаткової кількості виборчих скриньок (зокрема, у випадку, коли бюлетені 
надруковані на папері високої щільності)

•	 Сам друк зброшурованого бюлетеня потребує більших часових витрат, ніж 
друк виборчого бюлетеня на одному аркуші

•	 Перевірка правильності підрахунку голосів за того чи іншого кандидата 
потребує значних часових витрат (у випадку, якщо виборець опускає до 
виборчої скриньки всю брошуру, а не окремі її аркуші)

Висновки

У переважній більшості європейських держав парламентські вибори проводяться на основі 
пропорційної виборчої системи. При цьому перехід до обрання членів парламенту за 
пропорційною системою із відкритими списками поступово стає загальноєвропейським 
трендом. Як і система з закритими партійними списками, система з відкритими списками має 
свої переваги та недоліки. Вона стимулює внутрішньопартійну демократію, зменшує вплив 
партійного керівництва 

У більшості країн Європи вибори за пропорційною виборчою системою здійснюються у 
декількох багатомандатних округах, що сприяє забезпеченню зв’язків обраних депутатів із 
виборцями. Межі таких округів у більшості випадків збігаються з межами регіонів, у кожному 
з яких розподіляється кількість мандатів, пропорційна до кількості виборців у окрузі. В Європі 
загалом відсутній єдиний підхід до визначення оптимальної величини багатомандатного 
округу – у ряді країн в округах може розподілятись до 20-40 мандатів.

З метою запобігання політичній фрагментації виборного органу, законодавством багатьох країн 
не передбачено або прямо заборонено балотування незалежних кандидатів (самовисування 
кандидатів) на виборах. Проте навіть коли можливість самовисування за пропорційною 
системою і передбачена, самовисуванці за результатами виборів отримують депутатські 
мандати лише у поодиноких випадках внаслідок відсутності підтримки виборців.
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З метою забезпечення балансу між інтересами партій та виборців при визначенні черговості 
розподілу мандатів між кандидатами від однієї партії, законодавством багатьох країн, в 
яких вибори проводяться за пропорційною виборчою системою із відкритими списками, 
передбачена можливість зміни визначеної партією черговості кандидатів у списку лише 
за умови отримання відповідним кандидатом певної частки від загальної кількості голосів 
виборців, поданих за список. У випадку, якщо така частка є високою (наприклад, 10% від 
загальної кількості голосів, поданих за список) імовірність зміни черговості кандидатів у 
відкритому списку є невисокою, і система фактично перетворюється на систему із закритими 
списками.

В рамках пропорційної системи з відкритими списками відсутній єдиний підхід до визначення 
порядку розподілу мандатів. В одних європейських країнах такий розподіл здійснюється 
виключно в багатомандатних округах (що певною мірою порушує принцип пропорційного 
розподілу мандатів між партіями), в той час як в інших країнах з метою компенсації порушень 
принципу пропорційного розподілу мандатів виключно на рівні округів передбачено другий 
рівень розподілу мандатів – розподіл компенсаційних мандатів, в результаті якого партії 
отримують в парламенті кількість місць пропорційну до кількості отриманих ними в межах 
держави голосів.

В переважній більшості країн Європи, в яких вибори проводяться за пропорційну систему 
з голосуванням у багатомандатних округах, кількість відведених кожному округу мандатів 
визначається кількістю зареєстрованих в округах виборців. До небагатьох винятків з цього 
правила належить Чехія, де округи використовуються радше з метою висування кандидатів, а 
не розподілу в них мандатів.

Величина виборчого бар’єра у більшості країн, у яких парламентські вибори проводяться за 
пропорційною виборчою системою варіюється від 3 до 5%, хоча з цього правила існують і певні 
поодинокі винятки.

Оскільки за пропорційної виборчої системи з відкритими списками в округах може бути 
висунута велика кількість кандидатів від багатьох партій, часто існує потреба в урахуванні цього 
чинника при визначенні форми виборчого бюлетеня та процедури голосування. В країнах 
Європи використовуються різні форми бюлетенів та процедури їх заповнення. При виборі 
оптимальної форми бюлетеня та встановленні процедури голосування має враховуватись 
специфіка відповідної країни (рівень поінформованості виборців, кількість партій, які 
висувають кандидатів, величина округу, рівень зловживань, пов’язаних з виготовленням та 
використанням виборчих бюлетенів).
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3. Реформування виборчих систем для парламентських виборів в 
Україні: огляд законопроектів, зареєстрованих у парламенті

На розгляді Верховної Ради України перебувають три проекти нової редакції Закону “Про 
вибори народних депутатів України” та два проекти Виборчого кодексу, які передбачають 
проведення парламентських виборів за 4 різними виборчими системами:
•	 проект Закону “Про вибори народних депутатів України” № 1068, внесений народним 

депутатом Ю.Мірошниченком (фракція партії “Опозиційний блок”) 27 листопада 2014 року;
•	 проект Закону “Про вибори народних депутатів України” № 1068-1, внесений народними 

депутатами Ю.Тимошенко, С.Соболєвим та іншими (фракція ВО “Батьківщина”) 2 грудня 
2014 року;

•	 проект Закону “Про вибори народних депутатів України” № 1068-2, внесений В.Чумаком, 
Л.Ємцем та іншими (фракції Блоку Петра Порошенка, партії “Народний Фронт”) 11 грудня 
2014 року;

•	 проект Виборчого кодексу № 3112, внесений народним депутатом В.Писаренком (партія 
“Відродження”)  16 вересня 2015 року;

•	 проект Виборчого кодексу № 3112-1, внесений народними депутатами України А.Парубієм, 
О.Черненком, Л.Ємцем (фракції Блоку Петра Порошенка та партії “Народний Фронт”) 2 
жовтня 2015 року. Цим проектом парламентські вибори пропонується проводити на основі 
тієї ж системи, яка пропонується у законопроекті № 1068-1.

Попри те, що з моменту реєстрації проектів Закону “Про вибори народних депутатів України” 
минуло більш як 2 роки, а з моменту реєстрації проектів Виборчого кодексу – понад рік, жоден 
з цих законопроектів розглянуто так і не було.

Нижче розглянуто основні особливості виборчих систем, запропонованих у 5 законопроектах, а 
також наведено аналіз переваг цих систем та їхніх основних недоліків.

Пропорційна виборча система із голосуванням у загальнодержавному виборчому окрузі за 
закриті партійні списки (законопроект № 1068)

Законопроектом передбачається проведення виборів народних депутатів України на основі 
пропорційної виборчої системи з голосуванням за закриті списки від політичних партій і 
блоків. Черговість кандидатів у списках визначатиме відповідна партія/блок на своєму з’їзді. 
У загальнодержавному окрузі партія повинна буде висунути не менше 18 і не більше 450 
кандидатів. Самовисування кандидатів на виборах не передбачено. Вибори проводитимуться 
у загальнодержавному окрузі, який охоплюватиме всю територію України та закордонні 
виборчі дільниці. У день голосування виборець має право проголосувати лише за один 
список партії або блоку. Право на участь у розподілі депутатських мандатів матимуть 
лише ті партії і блоки, за виборчі списки яких було подано не менше 1% голосів виборців, 
які взяли участь у голосуванні. Мандати між партіями і блоками, які подолали виборчий 
бар’єр, розподілятимуться пропорційно до кількості отриманих ними голосів. Мандати між 
кандидатами у списку розподілятимуться в порядку черговості списку, визначеної партією 
чи блоком. Законопроект не передбачає механізмів забезпечення представництва жінок у 
парламенті і не містить положень щодо організації виборів та тимчасово непідконтрольних 
Україні територіях (окремі райони Донецької та Луганської областей, Автономна Республіка 
Крим та м. Севастополь).

Основні переваги та виклики/недоліки законопроекту відображено у Таблиці 8.
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Таблиця 8. Переваги та виклики пропорційної системи, запропонованої у проекті Закону “Про вибори 
народних депутатів України” № 1068

Переваги Виклики/недоліки

•	 Система дозволятиме партіям отримати в 
парламенті кількість місць, пропорційну до рівня 
їхньої підтримки виборцями

•	 Система є простою та зрозумілою для виборців, не 
передбачає суттєвого навантаження на виборчу 
адміністрацію; бюджетні видатки на проведення 
виборів зменшаться у порівнянні з витратами, які 
здійснюються за наявної паралельної системи

•	 Законопроект дозволяє сформувати повний 
склад Верховної Ради України

•	 Невеликий виборчий бар’єр та можливість 
висування кандидатів блоками підвищує шанси 
на обрання до парламенту представників нових 
та невеликих партій, партій, що представляють 
інтереси національних меншин, що може сприяти 
оновленню персонального складу парламенту

•	 Невеликий виборчий бар’єр певною мірою 
зменшує імовірність тактичного голосування

•	 Невеликий виборчий бар’єр зменшуватиме 
кількість втрачених голосів у порівнянні з чинною 
паралельною системою

•	 Неможливість самовисування кандидатів може 
сприяти стабілізації партійної системи в державі

•	 Виборчі бюлетені за формою та змістом 
є простими та зрозумілими для виборців, 
неодноразово використовувались на попередніх 
виборах

•	 Голосування, підрахунок голосів та встановлення 
результатів виборів є менш тривалими та більш 
простими, у порівнянні з паралельною системою

•	 Оскільки система вже застосовувалась на 
практиці, відсутня потреба у проведенні 
масштабних інформаційних кампаній для 
виборців щодо процедур голосування та 
встановлення результатів виборів

•	 Проведення виборів у великому 
загальнодержавному окрузі зменшуватиме 
вплив адміністративного ресурсу на результати 
виборів

•	 Законопроект дозволяє ефективно вирішити 
проблему участі у виборах внутрішньо 
переміщених осіб, оскільки вибори 
проводитимуться у загальнодержавному 
виборчому окрузі, що дозволятиме забезпечити 
участь ВПО у виборах шляхом зміни їх місця 
голосування без зміни виборчої адреси

•	 Система забезпечує врахування інтересів партій 
при визначенні кандидатів, які мають отримати 
мандати у першочерговому порядку, а також 
гарантує обрання до парламенту керівництва 
партії

•	 Загальний обсяг витрат коштів на вибори є 
меншим у порівнянні з витратами за паралельної 
системи, оскільки не передбачена можливість 
балотування окремих кандидатів

•	 На відміну від паралельної виборчої системи, всі 
депутати мають однаковий статус (за паралельної 
системи половина обраних депутатів має 
підтримувати зв’язки із виборцями, половина - ні)

•	 Оскільки за системи не використовуються 
декілька багатомандатних виборчих округів, 
відсутня необхідність віднесення закордонних 
виборчих дільниць до одного з округів (як і 
труднощі, пов’язані із визначенням такого округу)

•	 Ризик необхідності внесення змін до виборчого 
бюлетеня за цієї системи незначний (оскільки 
не передбачається балотування окремих 
кандидатів, а скасування реєстрації усього 
списку від партії  може мати місце переважно у 
виняткових випадках)

•	 Система звужує можливості бути 
обраним до парламенту, оскільки 
монопольне право на висування 
кандидатів закріплено за партіями та 
блоками

•	 У разі висування невеликої/
недостатньої кількості кандидатів 
партіями існує імовірність того, що 
певна кількість місць у парламенті 
залишатиметься вакантною

•	 Низький виборчий бар’єр та можливість 
висування кандидатів блоками може 
зумовити обрання до парламенту 
значної кількості представників 
невеликих партій і блоків, які припинять 
своє існування після виборів, що 
зумовить фракційну нестабільність, 
недієвість парламенту та урядові кризи

•	 Низький виборчий бар’єр допускає 
обрання до парламенту партій, 
підтримка яких обмежується лише 
окремим регіоном чи навіть його 
частиною, що може потенційно 
підвищувати роль таких регіонів під 
час розподілу бюджетних ресурсів та 
поглиблювати регіональні відмінності 
в країні

•	 Неможливість самовисування 
кандидатів на виборах обмежуватиме 
політичну конкуренцію та не сприятиме 
оновленню політичних еліт, а низький 
виборчий бар’єр – зумовлюватиме 
політичну безвідповідальність і 
зменшення довіри до партій

•	 Спосіб голосування звужує можливості 
вибору виборця, оскільки він може 
бути вимушений голосувати за партію, 
не підтримуючи при цьому частину 
включених до її списку кандидатів

•	 Система не забезпечує підзвітність 
обраних депутатів та не сприяє 
налагодженню зв’язків між 
депутатами та виборцями, оскільки 
вибори проводяться в єдиному 
загальнодержавному окрузі

•	 Система може призводити до 
внутрішньопартійної корупції (продажу 
місць у партійному списку) та не 
сприяє розвитку внутрішньопартійної 
демократії, а також змушує обраних 
депутатів втілювати волю партійного 
керівництва

•	 Система не виконує функції 
“соціального ліфта”, не сприяє 
оновленню персонального складу 
парламенту, оскільки існує значна 
ймовірність того, що на кожних 
виборах партії висуватимуть одні й ті ж 
самі списки

•	 Оскільки висування кандидатів 
здійснюється на з’їзді партії, а роль 
місцевих організацій у висуванні 
кандидатів не визначена, система 
не створює достатніх стимулів для 
розвитку партійних організацій на 
місцях

•	 Система не передбачає дієвих 
механізмів забезпечення 
збалансованого представництва статей 
у виборному органі
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Запропонована у проекті виборча система, як і будь-яка інша виборча система, має свої 
переваги. Разом з тим, вона має і низку суттєвих недоліків та породжує ряд ризиків. До 
основних з-поміж них варто віднести те, що вона не сприяє розвитку внутрішньопартійної 
демократії, оновленню персонального складу парламенту, забезпеченню підзвітності обраних 
депутатів перед виборцями та забезпеченню їх зв’язку з електоратом. В українських реаліях 
система може створювати поживний ґрунт для політичної корупції всередині партій. Вона 
також обмежує політичну конкуренцію в цілому і може призводити до парламентських 
криз та урядової нестабільності. Питання про доцільність відновлення практики висування 
кандидатів на виборах блоками є дискусійним, оскільки блоки були виключені з переліку 
суб’єктів висування кандидатів ще у 2011 році. Загалом, питання про доцільність впровадження 
запропонованої у проекті виборчої системи, особливо з урахуванням уроків парламентських 
виборів 2006 та 2007 років, які проводились за аналогічною системою, залишається відкритим. 

Пропорційна виборча система із голосуванням за закриті списки та закріпленням 
кандидатів за  територіальними округами (законопроект № 1068-1)

Законопроектом передбачається проводити вибори за пропорційною виборчою системою 
з голосуванням у єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, який 
включатиме 450 територіальних виборчих округів та закордонний виборчий округ. Кожен 
територіальний виборчий округ утворюватиметься з приблизно однаковою кількістю виборчих 
дільниць.

Самовисування кандидатів та висування кандидатів блоками законопроектом не передбачене. 
Кожна партія повинна висунути не менше 100 і не більше 450 кандидатів у депутати, що 
знижуватиме ризик необрання неповного складу парламенту (у порівнянні з законопроектом 
№ 1068). При цьому всі кандидати у списку партії (окрім перших 10) мають бути закріплені 
за територіальними виборчими округами (по 1 кандидату в одному з округів). Черговість 
кандидатів у списку визначається з’їздом партії, на якому відбувається висування кандидатів. 
У виборчому бюлетені для кожного округу, серед іншого, зазначатимуться назви партій, 
їхні порядкові номери, відомості про перших 10 кандидатів у списку, а також відомості про 
кандидата, закріпленого за виборчим округом.  Законопроект не передбачає можливості 
внесення змін до виборчих бюлетенів.

Виборець може проголосувати лише за один партійний список у відповідному окрузі. 
Партія має право на участь у розподілі депутатських мандатів, якщо у загальнодержавному 
окрузі за неї було подано не менше 5% дійсних голосів виборців. Мандати між партіями 
розподілятимуться пропорційно до кількості поданих за них у загальнодержавному окрузі 
голосів за методом найбільших залишків (тобто, за теперішнім механізмом розподілу 
мандатів). Після проведення голосування партія матиме право змінити черговість кандидатів 
у списку, окрім перших 10 включених до нього кандидатів. Критерії для зміни такої черговості 
законопроектом не визначено, тобто партія матиме право змінювати таку черговість на 
власний розсуд. Мандати між кандидатами від партії розподіляються в порядку черговості, 
визначеної списком, а якщо партія прийняла рішення про зміну такої черговості, - то в порядку 
зміненої черговості.

Автори законопроекту відносять запропоновану ними виборчу систему до пропорційної 
виборчої системи з відкритими списками. Але оскільки виборці не впливають на черговість 
розподілу мандатів між кандидатами у списку (така черговість за законопроектом у будь-якому 
разі визначається партією), система не може вважатись системою з відкритими списками. 
Навіть більше, у кожному окрузі партія висуватиме не більше одного кандидата, в той час як 
всі системи з відкритими списками передбачають висування в окрузі списку кандидатів, які 
конкурують між собою за голоси виборців.

Основні переваги та недоліки запропонованої у законопроекті системи описано у Таблиці 9. 
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Таблиця 9. Переваги та недоліки пропорційної системи, запропонованої у проекті Закону “Про вибори 
народних депутатів України” № 1068-1

Переваги Виклики/недоліки

•	 Система дозволятиме партіям 
отримати в парламенті кількість 
місць, пропорційну до рівня їхньої 
підтримки виборцями

•	 Оскільки вибори проводитимуться 
у 450 округах та закордонному 
окрузі, обсяг функціонального 
навантаження на виборчу 
адміністрацію буде меншим 
за теперішній; встановлення 
підсумків голосування може бути 
менш тривалим, у порівнянні з 
встановленням підсумків у 225 
округах

•	 Законопроект дозволяє сформувати 
повний склад Верховної Ради 
України (оскільки кожна партія має 
висунути не менше 100 кандидатів)

•	 Неможливість самовисування 
кандидатів та високий виборчий 
бар’єр можуть сприяти стабілізації 
партійної системи в державі, а 
також обранню до парламенту 
депутатів від партій, підтримка 
яких не обмежується лише одним 
регіоном держави (тоді як за 
законопроектом № 1068 існує 
підвищений ризик обрання до 
парламенту представників партій, 
підтримка яких має обмежений 
характер)

•	 Проведення виборів у 
великому загальнодержавному 
окрузі зменшуватиме вплив 
адміністративного ресурсу на 
результати виборів 

•	 Законопроект сприяє вирішенню 
проблему участі у виборах 
внутрішньо переміщених осіб, 
оскільки вибори проводитимуться 
у загальнодержавному виборчому 
окрузі, що дозволятиме 
забезпечити участь ВПО у виборах 
шляхом зміни їх місця голосування 
без зміни виборчої адреси

•	 Запропонована у законопроекті система не є 
системою з відкритими списками і не передбачає 
конкуренцію між кандидатами від однієї партії в 
одному окрузі

•	 Можливість зміни черговості кандидатів у 
списку після дня голосування на власний розсуд 
партії порушує принцип правової визначеності, 
суперечить загальноєвропейській практиці та може 
спотворювати зміст волевиявлення виборців – 
пріоритет в отриманні мандатів можуть отримати 
кандидати, які не користуються підтримкою виборців 
у відповідному окрузі

•	 За запропонованої системи порушується принцип 
рівності кандидатів – першим десятьом кандидатам 
у партійному списку надано пріоритет в отриманні 
мандатів  (оскільки їх черговість у списку не може 
бути змінена), тоді як черговість всіх інших кандидатів 
може змінюватись партією на власний розсуд після 
виборів

•	 Обрані за запропонованою системою депутати 
від партії матимуть нерівний статус – 10 депутатів 
не закріплені за жодним з округів і не зобов’язані 
підтримувати зв’язки з виборцями, тоді як решта 
депутатів будуть закріплені за округами і матимуть 
відповідний обов’язок

•	 Законопроектом не враховано неможливість 
утворення територіальних виборчих округів в 
окремих районах Донецької та Луганської областей, 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, та, 
відповідно, неможливість закріплення кандидатів за 
цими округами

•	 За запропонованої системи окремі округи матимуть 
декількох представників від різних партій, тоді як 
інші (у тому числі й закордонний округ) – жодного

•	 У порівнянні із законопроектом № 1068 підвищується 
ризик виникнення потреби у внесенні змін до 
виборчих бюлетенів (оскільки реєстрація кандидатів, 
закріплених за округами, у деяких випадках 
може бути скасована до дня голосування), проте 
законопроект не передбачає внесення до бюлетеня 
змін, що може вводити виборців в оману стосовно 
кандидатів, які беруть участь у виборах

•	 Закріплені за округами кандидати не матимуть права 
утворювати власні виборчі фонди та агітувати на 
свою підтримку/підтримку партії, яка їх висунула

•	 Система може бути складною для виборця і вводити 
його в оману стосовно змісту його волевиявлення 
– виборець може вважати, що він голосує за 
кандидата від партії в окрузі, а насправді його голос 
подаватиметься на підтримку партійного списку у 
загальнодержавному окрузі
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Переваги Виклики/недоліки

•	 Система забезпечує врахування 
інтересів партій при визначенні 
кандидатів, які мають отримати 
мандати у першочерговому 
порядку, а також гарантує 
обрання до парламенту 
керівництва партії

•	 На відміну від законопроекту 
№ 1068, законопроект 
не передбачає висування 
кандидатів виборчими блоками, 
що враховує тенденції розвитку 
виборчого законодавства України

•	 Законопроект передбачає 
включення до кожної п’ятірки 
кандидатів у списку як чоловіків, 
так і жінок, що теоретично зможе 
підвищити рівень представництва 
жінок у парламенті до 20% 
(однак значення цієї норми 
нівелюється можливістю зміни 
черговості розподілу мандатів 
між кандидатами після дня 
голосування)

•	 Запровадження нової форми виборчого бюлетеня та 
зміненої виборчої системи потребуватиме проведення 
відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи 
серед виборців, а також додаткових видатків на 
проведення такої роботи

•	 Запропонована система передбачає зміни в системі 
адміністрування виборів, у тому числі необхідність 
утворення нових округів, виділення окружним 
комісіям приміщень, додаткове матеріально-технічне 
забезпечення роботи комісій, що може збільшити 
загальні видатки на адміністрування виборів

•	 Значний виборчий бар’єр та неможливість 
самовисування на виборах не сприятимуть оновленню 
політичних еліт та зменшуватимуть шанси на обрання 
до парламенту кандидатів від нових та невеликих 
партій

•	 Високий виборчий бар’єр посилює ймовірність 
тактичного голосування виборців

•	 Система загалом звужує можливості бути обраним до 
парламенту, оскільки монопольне право на висування 
кандидатів закріплено за партіями, які, до того ж, 
повинні подолати достатньо високий виборчий бар’єр 

•	 Спосіб голосування звужує можливості вибору 
для виборця, оскільки він може бути вимушений 
голосувати за партію, не підтримуючи при цьому 
частину включених до її списку кандидатів

•	 Система може призводити до внутрішньопартійної 
корупції (продажу місць у партійному списку) та не 
сприяє розвитку внутрішньопартійної демократії, 
а також змушує обраних депутатів втілювати волю 
партійного керівництва

•	 Система не виконує функції “соціального ліфта”, не 
сприяє оновленню персонального складу парламенту, 
оскільки існує значна імовірність того, що на кожних 
виборах партії висуватимуть одні й ті ж самі списки

•	 Оскільки висування кандидатів здійснюється на 
з’їзді партії, а роль місцевих організацій у висуванні 
кандидатів не визначена, система не створює достатніх 
стимулів для розвитку партійних організацій на місцях

•	 Запропонована у законопроекті форма виборчого 
бюлетеня може зумовлювати велику довжину 
бюлетенів та неможливість голосування за 
трафаретами, виготовленими рельєфно-крапковим 
шляхом або з використанням метода Брайля, що не 
сприятиме належній реалізації виборчих прав виборців 
з інвалідністю

До основних недоліків запропонованої у законопроекті № 1068-1 виборчої системи варто 
віднести можливість зміни черговості кандидатів у партійних списках після дня голосування за 
рішенням партії (при цьому жодних критеріїв для прийняття таких рішень законопроектом 
не визначено), порушення принципу рівності кандидатів (перші десять кандидатів у списку 
кандидатів в загальнодержавному виборчому окрузі мають пріоритетне право на отримання 
місць у Верховній Раді), потенційні диспропорції у представництві округів у парламенті (деякі 
округи будуть представлені декількома депутатами від різних партій, а деякі - жодним). 
Крім того, система має типові недоліки пропорційної системи із закритими списками, тоді як 
збереження високого виборчого бар’єра (5%) не сприятиме появі в парламенті “нових облич”.
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Пропорційна виборча система із голосуванням за відкриті партійні списки  
(законопроекти №№ 1068-2, 3112-1)

Проектом Закону “Про вибори народних депутатів України” № 1068-2 та проектом Виборчого 
кодексу № 3112-1 передбачений перехід до обрання народних депутатів України за 
пропорційною виборчою системою з відкритими списками.

Згідно із законопроектами, вибори проводитимуться у єдиному загальнодержавному 
виборчому окрузі, який включатиме 27 виборчих регіонів та закордонний виборчий округ. 
Межі виборчих регіонів збігатимуться з межами областей. Ці межі визначено безпосередньо 
у законопроектах. Разом з тим, проектами передбачено, що місто Київ та Дніпропетровська 
область поділятимуться на 2 регіони, тоді як Херсонська область, Автономна Республіка Крим та 
місто Севастополь утворюватимуть один регіон. Закордонний виборчий округ передбачається 
включити до одного з регіонів, утворених у місті Києві. Кожен регіон поділятиметься на 
територіальні виборчі округи з приблизно однаковою кількістю виборчих дільниць.

Право висування кандидатів на виборах закріплено виключно за партіями, тобто 
самовисування кандидатів та висування їх виборчими блоками не передбачається. Кожна 
партія висуватиме 2 типи списків – загальнодержавний список та регіональні списки у 
відповідних виборчих регіонах. Кожен кандидат у загальнодержавному списку в обов’язковому 
порядку включатиметься до одного з регіональних списків. Черговість кандидатів у 
кожному списку визначатиметься на з’їзді партії. До кожної п’ятірки кандидатів у кожному 
зі списків в обов’язковому порядку включатиметься не менше двох кандидатів кожної статі. 
До регіонального списку партія має включити не менше 5 кандидатів. Після завершення 
реєстрації кандидатів ЦВК затверджуватиме офіційний перелік партій – суб’єктів виборчого 
процесу, по 15 – 25 примірників якого передаватимуться на кожну виборчу дільницю з метою 
інформування виборців про партії, що беруть участь у виборах. Відповідно до законопроекту, 
право утворювати виборчі фонди належить виключно партіям, тобто кандидати, включені до 
загальнодержавного або регіональних партійних списків, права на утворення власних виборчих 
фондів не матимуть.

Законопроектами передбачено кардинальну зміну форми виборчого бюлетеня, який 
використовуватиметься на виборах. Зокрема, виборці вписуватимуть до бюлетеня порядковий 
номер партії, за виборчий список якої вони голосують у відповідному виборчому регіоні, та 
(факультативно) номер кандидата у регіональному партійному списку, якому вони віддають 
перевагу відносно інших кандидатів у цьому ж списку. Бюлетень, до якого не буде вписано 
номер партії, за список якої голосує виборець, вважатиметься недійсним. У кожній кабіні для 
голосування встановлюватиметься захищені стенди, на яких розміщуватиметься офіційний 
перелік партій – суб’єктів виборчого процесу, та інформаційні плакати кожної з таких партій. 
У разі скасування рішень про реєстрацію кандидатів, відповідні зміни вноситимуться не до 
виборчих бюлетенів на дільниці, а до інформаційних плакатів партій.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів отримуватимуть партії, за виборчі 
списки кандидатів від яких у загальнодержавному окрузі було подано не менше 3% голосів 
виборців. Розподіл мандатів між партіями, а потім – кандидатами, здійснюватиметься у такій 
послідовності:
1) спочатку визначатиметься виборча квота – кількість дійсних голосів за всі партії, які 

подолали виборчий бар’єр, ділитиметься на 450 (склад Верховної Ради);
2) кількість голосів, поданих за регіональний список партії, яка подолала виборчий бар’єр, 

ділитиметься на квоту; ціла частина отриманого числа дорівнюватиме кількості мандатів, 
отриманих партією в регіоні;

3) кандидати від партії у регіональному списку ранжуються в порядку спадання відсотків 
голосів, отриманих в результаті ділення поданих за цих кандидатів голосів на загальну 
кількість дійсних голосів виборців у виборчому регіоні;

4) кандидати з вищими відсотками вважаються обраними; кількість таких обраних кандидатів 
дорівнює кількості мандатів, отриманих партією в регіоні;
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5) після визначення кількості мандатів, отриманих у кожному виборчому регіоні, ЦВК 
визначає кількість невикористаних голосів виборців у загальнодержавному окрузі, тобто в 
усіх 27 регіонах (для цього від загальної кількості голосів, поданих за регіональний список 
в окрузі, віднімається кількість голосів за список, помножена на виборчу квоту, а отримані 
таким чином числа для кожного округу сумуються);

6) загальна кількість невикористаних голосів виборців ділиться на виборчу квоту – отримане 
число і є кількістю компенсаційних мандатів, отриманих партією додатково до мандатів, 
одержаних у виборчих регіонах (при цьому, партії, у яких в результаті ділення утворились 
найбільші дробові залишки, отримують додаткові мандати, починаючи з найбільшого 
залишку);

7) компенсаційні мандати розподіляються між кандидатами у загальнодержавному списку в 
порядку черговості, визначеної списком.

На відміну від інших законопроектів, зареєстрованих у парламенті, законопроекти №№ 
3112-1 та 1068-2 передбачають впровадження на парламентських виборах пропорційної 
виборчої системи з відкритими списками, де виборці мають можливість впливати на черговість 
розподілу мандатів між кандидатами, включеними до партійних списків. Проте деякі 
положення законопроектів, як і особливості запропонованої у них системи, породжують ряд 
викликів, більш детально розглянутих у Таблиці 10.

Таблиця 10. Переваги та недоліки пропорційної системи, запропонованої у проектах Закону  
“Про вибори народних депутатів України” № 1068-2 та проекті Виборчого кодексу № 3112-1

Переваги Виклики/недоліки

•	 Система дозволятиме партіям отримати в 
парламенті кількість місць, пропорційну до 
рівня їхньої підтримки виборцями

•	 Голоси виборців матимуть однакову вагу 
(з точки зору кількості голосів, необхідних 
для одержання депутатського мандата), 
оскільки кількість отриманих кожною 
партією місць у парламенті визначатиметься 
загальнодержавною виборчою квотою

•	 Система сприятиме певному оновленню 
персонального складу парламенту та ротації 
політичних еліт

•	 Виборець матиме ширші можливості 
вибору, у порівнянні з пропорційними 
системами із закритими списками – 
він зможе проголосувати не лише за 
регіональний список кандидатів, але і 
за окремого кандидата у списку (що у 
поєднанні з відносно невисоким виборчим 
бар’єром зменшуватиме імовірність 
тактичного голосування) 

•	 Законопроект не передбачає суттєвого 
збільшення навантаження на виборчу 
адміністрацію (кількість територіальних 
виборчих округів зміниться несуттєво у бік 
збільшення)

•	 Законопроект підвищує ймовірність 
формування повного складу Верховної 
Ради України (щоправда, існує ризик того, 
що певна місць у парламенті залишиться 
вакантною, зокрема, якщо партіями буде 
висунуто недостатню кількість кандидатів)

•	 Законопроект суттєво обмежує конкуренцію 
між кандидатами у списку, оскільки не 
передбачає можливості формування ними 
власних виборчих фондів та, відповідно 
можливості проведення агітації на свою 
підтримку

•	 Рівень представництва кожного регіону в 
парламенті визначатиметься явкою виборців 
і ступенем розпорошеності голосів виборців 
між різними партіями у такому регіоні (адже 
кількість мандатів, одержаних кожною 
партією у регіоні встановлюватиметься 
шляхом ділення поданих за партію голосів 
(яка може бути незначною) на виборчу 
квоту), що може призвести до поглиблення 
регіональних суперечностей в парламенті 
та підвищити ризики сепаратизму (цілком 
імовірно, що регіони з високою явкою, 
наприклад, західні, будуть представлені 
у парламенті краще, ніж східні регіони з 
невисокою явкою)

•	 Відносно невисокий виборчий бар’єр може 
зумовлювати обрання до парламенту 
партій, які спираються на вузько регіональну 
підтримку, що може зумовити регіоналізацію 
парламенту

•	 Оскільки законопроект передбачає 
кардинальну зміну процедури голосування 
та форми виборчого бюлетеня, існує потреба 
у проведенні значної роз’яснювальної 
роботи серед виборців щодо правил 
голосування
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Переваги Виклики/недоліки

•	 Неможливість самовисування кандидатів 
зменшуватиме ризик надмірної фракційної 
роздробленості в парламенті

•	 Зниження виборчого бар’єра з 5% (за 
чинною системою) до 3% підвищуватиме 
шанси на проходження до парламенту 
представників невеликих та нових партій

•	 Проведення виборів у великих за розміром 
виборчих регіонах зменшуватиме 
ймовірність впливу адміністративного 
ресурсу на результати виборів

•	 Суттєві обмеження щодо можливості 
фінансування власної передвиборної 
агітації не сприятимуть надмірній політичній 
конкуренції між кандидатами від однієї й 
тієї ж партії

•	 Виборці мають можливості (хоч і обмежені) 
впливати на черговість розподілу мандатів 
між кандидатами від партії

•	 Запропонована система підвищуватиме 
активність конкуренції між кандидатами, 
включеними до одного виборчого списку;

•	 Запровадження 40% гендерної квоти 
підвищуватиме імовірність збільшення 
представництва жінок у парламенті (хоча 
відкритий характер списків навряд чи 
дозволить забезпечити їх представництво у 
парламенті на рівні 40%)

•	 Оскільки всі кандидати у 
загальнодержавному списку 
включатимуться до регіональних списків, всі 
депутати матимуть однаковий статус

•	 Запропонована система сприятиме 
посиленню зв’язків обраних депутатів із 
виборцями 

•	 Внаслідок розподілу компенсаційних 
мандатів система дозволяє забезпечити 
обрання до парламенту керівництва партії 
та інших осіб (присутність яких у парламенті 
є бажаною для партій), які не змогли 
перемогти у виборчих регіонах

•	 На відміну від законопроекту № 1068, 
законопроект не передбачає висування 
кандидатів виборчими блоками, що 
враховує тенденції розвитку виборчого 
законодавства України

•	 Нова форма виборчого бюлетеня дозволить 
скоротити витрати на виготовлення 
бюлетенів 

•	 Законопроект не передбачає можливості 
внесення змін до бюлетенів, що усуває 
ризик помилок та зловживань при внесенні 
до них змін

•	 Запровадження нової виборчої системи 
потребуватиме проведення комплексного 
навчання членів комісій з процедур 
підрахунку голосів та встановлення підсумків 
голосування 

•	 У разі висування кандидатів значною 
кількістю партій, підрахунок голосів та 
встановлення підсумків голосування можуть 
бути складними та тривалими; також може 
існувати потреба у виділенні ОВК та ДВК 
великих приміщень

•	 Законопроект допускає можливість 
обрання до парламенту кандидатів, які не 
підтримуються виборцями (такі кандидати 
отримуватимуть мандати при розподілі 
компенсаційних місць), натомість популярні 
у виборчих регіонах кандидати, цілком 
імовірно, не будуть обрані (наприклад, у 
зв’язку з тим, що партія, яка їх висунула, не 
змога подолати виборчий бар’єр)

•	 Існує висока ймовірність того, що виборці 
голосуватимуть за списки партій в цілому, 
а не за окремих кандидатів у списку, що 
фактично перетворюватиме запропоновану 
систему на систему із закритими списками

•	 Неможливість самовисування кандидатів 
на виборах, а також неможливість 
фінансування власної передвиборної агітації 
значною мірою звужують конкуренцію між 
кандидатами під час виборів

•	 Необхідність встановлення в кабінах для 
голосування стендів з інформаційними 
плакатами партій та переліками кандидатів 
потребуватиме виділення ДВК великих за 
розміром кабін для голосування

•	 Необхідність отримання голосів у виборчих 
регіонах змушуватиме партії висувати у таких 
регіонах популярних місцевих політиків та 
інших діячів, які спроможні забезпечити 
партії значну електоральну підтримку; 
обрання таких популярних діячів може 
негативно вплинути на рівень фракційної 
дисципліни, стабільність парламентської 
коаліції та уряду

•	 Хоча законопроектом передбачено 
запровадження 40% гендерної квоти (по 
2 представники кожної статі у кожній 
п’ятірці списку), дієвість цього положення 
послаблюється самою виборчою системою з 
відкритими списками, яка не є сприятливою 
для збалансованого представництва статей 
у виборному органі
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Переваги Виклики/недоліки

•	 При прийнятті рішень парламентом партії 
враховуватимуть інтереси виборців в 
округах, в яких було обрано депутатів, 
що дозволяє приймати політично 
виважені рішення, які враховуватимуть як 
загальнодержавні, так і регіональні інтереси

•	 Система зменшуватиме рівень політичної 
корупції в партіях, оскільки кількість 
компенсаційних мандатів є невизначеною, 
а виборці мають вплив на черговість 
розподілу мандатів між кандидатами

•	 Законопроект передбачає обрання депутатів 
від територій, які не контролюються Україною 
(окремі райони Донецької та Луганської 
областей, Автономна Республіка Крим та 
Севастополь); депутати, обрані у відповідних 
регіонах, перебуватимуть у більш 
привілейованому становищі у порівнянні 
з депутатами, обраними в інших регіонах, 
оскільки взаємодіятимуть з набагато 
меншою кількістю виборців і реально не 
представлятимуть виборців, які перебувають 
на тимчасово непідконтрольних Україні 
територіях

•	 Віднесення закордонного виборчого округу 
до одного з регіонів у м. Києві не відповідає 
правовій позиції Конституційного суду, 
висловленої ним у Рішенні № 7-рп/2012 від 
04.04.2012

•	 Оскільки за партіями зберігаються 
можливості впливу на черговість розподілу 
мандатів між висунутими від них 
кандидатами, а також визначення округів, в 
яких буде висунуто того чи іншого кандидата, 
запропонована система не вирішує питання 
внутрішньопартійної корупції

На відміну від законів про вибори більшості європейських країн, проекти № 1068-2 та 3112-1 
не передбачають обрання від кожного виборчого регіону кількості депутатів, яка була 
б пропорційною до кількості виборців у такому регіоні. Кількість депутатів, обраних у 
тому чи іншому регіоні, визначатиметься явкою виборців у день голосування: чим вищою 
буде явка і чим менше розпорошуватимуться голоси в регіоні між різними партіями, 
тим краще відповідний регіон буде представлений у парламенті. І навпаки: у регіонах 
з великою кількістю виборців ти низькою явкою до законодавчого органу буде обрано 
невелику кількість депутатів. Такий механізм розподілу мандатів може призвести до 
загострення регіональних суперечностей та породити ризики сепаратизму. Особливості 
розподілу компенсаційних мандатів, особливості голосування (в обов’язковому порядку 
виборець повинен проголосувати лише за список партії, тоді як голосування за кандидата є 
факультативним) та неможливість здійснення кандидатами від партії передвиборної агітації 
на свою користь можуть призвести до перетворення пропорційної системи з відкритими 
списками на пропорційну систему із фактично закритими списками. Як і будь-яка інша 
пропорційна виборча система, за якої право на участь у розподілі мандатів надається 
лише тим партіям, які подолали загальнонаціональний виборчий бар’єр, запропонована у 
законопроекті система допускає необрання до парламенту кандидатів, які користуються 
підтримкою більшості виборців у виборчих регіонах, і обрання кандидатів, яких підтримує 
меншість виборців.

Разом з тим, законопроект загалом є прогресивним кроком у напрямі реформування виборчої 
системи в державі. За умови подальшого доопрацювання він міг би створити належні 
передумови для оновлення персонального складу парламенту, розширення впливу виборців 
на визначення черговості розподілу місць між кандидатами, розбудови внутрішньопартійної 
демократії та зменшення рівня корупції всередині партій. Ці цілі навряд чи можуть бути 
досягнуті в рамках пропорційної виборчої системи із закритими партійними списками.
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Виборча система, запропонована у законопроекті № 3112 

Проектом Виборчого кодексу № 3112 передбачено запровадження на виборах особливого 
різновиду пропорційної виборчої системи. Автори законопроекту відносить її до пропорційної 
системи з відкритими списками, однак фактично запропонована система не є системою з 
відкритими списками, оскільки у кожному окрузі висувається лише один кандидат від партії, 
який не конкурує у цьому окрузі з іншими кандидатами від тієї ж партії.

Згідно із законопроектом, вибори проводитимуться у єдиному загальнодержавному виборчому 
окрузі. Він включатиме 450 територіальних виборчих округів, на які поділятиметься територія 
України, а також закордонний виборчий округ. Територіальні округи утворюватимуться з 
приблизно однаковою кількістю виборчих дільниць та приблизно однаковою кількістю 
виборців (з відхиленням не більш ніж на 10% від орієнтовної середньої кількості виборців в усіх 
територіальних виборчих округах).

Право висування кандидатів на виборах закріплено виключно за партіями. Партія висуватиме 
загальнодержавний список кандидатів, який має включати не більше 450 кандидатів у депутати 
(мінімальну кількість кандидатів у списку законопроектом не визначено). При цьому, кожен 
кандидат у такому списку закріплюватиметься за одним із територіальних виборчих округів. 
Кандидати у депутати не матимуть права на утворення власних виборчих фондів.

У виборчому бюлетені для голосування у територіальному виборчому окрузі в алфавітному 
порядку вказуватимуться прізвища усіх кандидатів, зареєстрованих у відповідному 
окрузі (із зазначенням відомостей про кандидатів). Як і проект № 3112-1, законопроект 
передбачає обов’язковість встановлення в кабінах для таємного голосування стендів, на 
яких розміщуватимуться інформаційні плакати партій. Виборець голосуватиме шляхом 
проставлення позначки “+” або іншої, яка засвідчує його волевиявлення, навпроти прізвища 
кандидата, за якого він голосує.

Право на отримання мандатів матимуть партії, за кандидатів у депутати від яких у 
загальнодержавному окрузі було подано не менше 3% дійсних голосів виборців. Після 
визначення таких партій, кандидати від кожної з них ранжуватимуться у партійному списку в 
порядку спадання кількості голосів, поданих за цих кандидатів у відповідних виборчих округах, 
тобто – ЦВК встановлюватиме рейтинговий номер для кожного із кандидатів у списку. Після 
цього ЦВК визначатиме порівняльні показники для кандидатів: сумарна кількість голосів, 
поданих за всіх кандидатів від партії в усіх округах, ділитиметься на рейтинговий номер 
відповідного кандидата. Перші 450 кандидатів з найвищими порівняльними показниками 
отримуватимуть депутатські мандати.

Запропонована у проекті Виборчого кодексу № 3112 виборча система є нетиповою для країн 
Європи. Її основні переваги та недоліки відображено у Таблиці 11.
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Таблиця 11. Переваги та недоліки виборчої системи, запропонованої у проекті Виборчого 
кодексу № 3112

Переваги Виклики/недоліки

•	 Законопроект дозволяє сформувати повний 
склад парламенту, навіть якщо округи 
на тимчасово непідконтрольних Україні 
територіях не утворюватимуться

•	 Наслідки застосування системи є подібними 
до наслідків застосування систем з 
дільниками д’Ондта: запропонована система 
забезпечує пропорційність представництва 
партій і сприяє великим партіям

•	 Система сприятиме забезпеченню 
підзвітності обраних депутатів перед 
виборцями та побудові зв’язків між 
депутатами та виборцями у відповідних 
виборчих округах

•	 Неможливість самовисування на виборах 
може сприяти політичній структуризації 
парламенту

•	 Невисокий виборчий бар’єр підвищуватиме 
шанси на обрання до парламенту 
представників невеликих та нових партій, 
що може сприяти політичній конкуренції

•	 Вплив партії на черговість розподілу 
мандатів між кандидатами частково 
обмежується (хоча і залишається значним), 
оскільки результати застосування системи 
можуть бути несподіваними як для партій, 
так і для виборців

•	 Проект передбачає використання 
традиційного способу голосування та 
традиційних для українських виборів 
виборчих бюлетенів

•	 Процедура підрахунку голосів виборців 
та встановлення підсумків голосування не 
потребуватиме значних часових витрат 
та значної підготовки членів дільничних 
виборчих комісій

•	 Оскільки округи утворюватимуться з 
приблизно однаковою кількістю виборчих 
дільниць, підсумки голосування загалом 
встановлюватимуться більш оперативно, 
порівняно з теперішньою паралельною 
системою

•	 Суттєві зміни у виборчій системі 
потребуватимуть інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед виборців 
щодо наслідків її застосування

•	 Запропонована у законопроекті система 
призведе до диспропорцій у представництві 
округів – від окремих виборчих округів буде 
обрано 3 і навіть більше кандидатів, від інших 
(до третини виборчих округів) – не буде 
обрано жодного депутата;

•	 В силу особливостей розподілу мандатів 
між кандидатами, результати застосування 
виборчої системи будуть непрогнозованими 
як для партій, так і для виборців

•	 Непрогнозованість результатів виборів для 
партій може послабити рівень фракційної 
дисципліни та негативно вплинути на 
стабільність правлячої коаліції та уряду

•	 Неможливість самовисування кандидатів 
звужує політичну конкуренцію

•	 Відносно невисокий виборчий бар’єр може 
призвести до регіоналізації парламенту, 
особливо – з урахуванням диспропорцій у 
представленості округів

•	 Особливості системи можуть зумовити 
обрання в округах непопулярних кандидатів, 
в той час як популярні кандидати (від партій, 
які не подолали виборчий бар’єр) не будуть 
обрані

•	 Неможливість утворення кандидатами 
власних виборчих фондів і, відповідно, 
здійснення передвиборної агітації, а також 
право партії визначати округ, в якому 
висуватиметься той чи інший кандидат, не 
сприятиме розвитку внутрішньопартійної 
демократії та посилюватиме ризики 
корупції всередині партій (які певною мірою 
зменшуються непрогнозованістю результатів 
виборів)

•	 Законопроект передбачає збільшення 
кількості окружних виборчих комісій з 225 до 
450, що зумовить необхідність додаткового 
фінансування виборів, матеріально-
технічного забезпечення діяльності 
новоутворених комісій 

•	 Утворити округи з однаковою кількістю 
виборців та, одночасно, з однаковою 
кількістю виборчих дільниць у багатьох 
випадках буде практично неможливо 
(особливо в західних регіонах держави, 
де до наявних округів інколи входять сотні 
дільниць, а кількість виборців є невисокою)
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Переваги Виклики/недоліки

•	 Проведення виборів у невеликих 
територіальних округах підвищує ризики 
впливу на результати виборів зловживання 
адміністративним ресурсом

•	 Порядок проведення виборів в закордонному 
виборчому окрузі врегульовано нечітко. 
Фактично, такий округ є 451 виборчим 
округом, а кандидати, які балотуватимуться в 
ньому, перебуватимуть у гіршому становищі, 
порівняно із кандидатами, які балотуються 
в інших округах (наприклад, через те, що 
агітація в закордонному окрузі заборонена)

•	 Законопроект передбачає можливість 
внесення змін до бюлетеня за допомогою 
штампу “Вибув”, що посилює ризики помилок 
та зловживань, пов’язаних з використанням 
такого штампа

•	 У разі дострокового припинення повноважень 
депутата, вакантне місце отримуватиме 
кандидат з наступним за величиною 
порівняльним показником, незалежно від 
того, яку партію такий кандидат представляє 
(відповідно, вакантне місце кандидата від 
фракції більшості може отримати кандидат від 
опозиції, що може призвести до формування 
нової більшості та відставки уряду)

Проект Виборчого кодексу № 3112 містить декілька ключових недоліків: результати 
застосування запропонованої ними системи загалом можуть бути несподіваними для партій 
та виборців; законопроект може призводити до суттєвих диспропорцій у рівні представленості 
округів, а порядок заміщення вакантних місць у парламенті – до зміни політичної конфігурації 
парламенту, у тому числі формування нової коаліції і уряду. Недоліки запропонованої системи 
ставлять під сумнів доцільність її впровадження на виборах в Україні, принаймні – у вигляді, 
запропонованому у законопроекті.

Висновки 

Всі законопроекти, які перебувають на розгляді Верховної Ради України, передбачають 
проведення виборів за різними виборчими системами. Хоча автори декількох законопроектів 
відносять запропоновані системи до систем з відкритими партійними списками, пропорційну 
систему з відкритими списками фактично запропоновано лише у законопроектах №№ 1068-2 
та 3112-1. З урахуванням рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи та зобов’язань 
за Коаліційною угодою депутатських фракцій в парламенті, саме один із цих законопроектів 
має бути покладений в основу реформи виборчої системи для парламентських виборів в 
Україні.

Проте, передбачена в цих двох проектах система потребує подальшої оптимізації. У її 
нинішньому варіанті вона може зумовлювати перепредставництво одних виборчих регіонів 
і недопредставництво інших. У деяких випадках популярні у виборчих регіонах кандидати не 
будуть обрані, тоді як їхні місця отримають непопулярні кандидати. Існує і висока імовірність 
того, що з урахуванням заборони формування власних виборчих фондів кандидатів, 
особливостей розподілу компенсаційних мандатів та особливостей голосування, наслідки 
застосування цієї системи можуть бути тими ж, що і наслідки застосування пропорційної 
виборчої системи із закритими списками.
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4. Огляд окремих пропорційних систем з відкритими списками та 
можливих наслідків їхнього застосування в Україні
Як зазначалось у розділі 2 цього дослідження, з-поміж 34 європейських країн, в яких 
парламентські вибори проводяться на основі пропорційної системи, лише у 12 країнах 
використовується пропорційна система із закритими списками, в той час як у решті держав на 
виборах застосовуються різні різновиди пропорційної виборчої системи з відкритими списками.

У цьому розділі більш детально розглядаються пропорційні виборчі системи з відкритими 
списками, які застосовуються на виборах в окремих країнах Європи, зокрема в Естонії, 
Нідерландах, Польщі, Чехії та Швеції.

Окрім огляду цих виборчих систем, у розділі також наводяться можливі наслідки їх практичного 
застосування в українських реаліях та можливі результати виборів у разі їх проведення за 
цими системами. Прогнозування можливих наслідків проведення виборів народних депутатів 
України за кожною з п’яти систем здійснено на основі результатів проведення позачергових 
виборів народних депутатів України у єдиному загальнодержавному багатомандатному 
виборчому окрузі (тобто за пропорційною складовою паралельної виборчої системи), 
які проводились у 2014 році. Також враховувались вимоги до територіальної організації 
виборів, визначені законами про вибори відповідних п’яти країн, етапи розподілу мандатів 
між партіями та виборчі бар’єри, які  застосовуються на парламентських виборах в Естонії, 
Нідерландах, Польщі, Чехії та Швеції. У тих випадках, коли законодавством відповідної країни 
передбачено розподіл мандатів на рівні округів, при моделюванні результатів виборів не 
враховувались території, тимчасово непідконтрольні Україні (окремі райони Донецької та 
Луганської областей, територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополь). Для 
визначення кількості мандатів, які мали б бути розподілені в межах непідконтрольних Україні 
територій (тобто територій, в межах яких парламентські вибори 2014 року не проводились), 
кількість зареєстрованих в їхніх межах виборців станом на день проведення виборів народних 
депутатів України 2014 року (відповідно до інформації на веб-сайті ЦВК на відповідну дату) було 
поділено на загальну кількість виборців у загальнодержавному виборчому окрузі, а отриманий 
результат – помножено на конституційний склад Верховної Ради України (450 депутатів). 
Відповідно, за такого підходу та за умови застосування виборчих систем, які передбачають 
розподіл мандатів у межах виборчих регіонів, загалом до складу українського парламенту було 
б обрано 390 депутатів, тобто 60 мандатів не були б розподілені (оскільки мали розподілятись 
в межах територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окремих районів Донецької 
та Луганської областей, де вибори не проводились).  Нижче аналіз наслідків застосування 
відповідних виборчих систем наводиться з припущенням, що до Верховної Ради України за 
цими системами було б обрано саме 390, а не 450 народних депутатів України.

Естонська модель пропорційної системи з відкритими списками 

За естонською пропорційною системою з відкритими списками парламентські вибори 
проводяться у 12 багатомандатних виборчих округах, межі яких визначено безпосередньо у 
Законі про парламентські вибори. Кількість мандатів, які розподіляються в кожному окрузі, є 
пропорційною до кількості зареєстрованих у ньому виборців.

Висування кандидатів на виборах здійснюється зареєстрованими партіями та шляхом 
самовисування. Політична партія висуває 2 типи списків: загальнонаціональний список та 
списки у багатомандатних округах. Для кожного багатомандатного округу Національний 
виборчий комітет виготовляє консолідований список кандидатів, у якому кожному кандидату 
присвоюється індивідуальний номер, який включає порядковий номер партії (якщо кандидата 
висунуто партією) і порядковий номер кандидата у списку партії, визначений партією. 
Порядкові номери партій і незалежних кандидатів у цьому списку визначаються шляхом 
жеребкування. Незалежні кандидати включаються до консолідованого списку після списків 
партій.
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У невеликому виборчому бюлетені виборець вписує порядковий номер кандидата, за якого він 
голосує, згідно з консолідованим списком. Голос за кандидата від партії одночасно вважається 
голосом на підтримку партії. Недійсним є бюлетень, який містить виправлення, у якому 
відсутні дві печатки комісії, який містить неіснуючий номер кандидата, два номери кандидатів, 
або не містить такого номера взагалі. Якщо в бюлетень не вписано номер, але результат 
волевиявлення є зрозумілим (наприклад, замість номера виборець вписав ім’я та прізвище 
кандидата), такий бюлетень є дійсним.

Результати виборів за естонською системою встановлюються в такій послідовності:
1) для кожного виборчого округу визначається виборча квота: всі дійсні голоси за всіх 

кандидатів діляться на кількість мандатів в окрузі (наприклад, якщо в окрузі проголосувало 
100 000 виборців і округу відведено 5 мандатів, то виборча квота для округу становитиме 
20 000);

2) якщо кандидат в окрузі отримав кількість голосів, яка дорівнює виборчій квоті чи 
перевищує її, він вважається обраним;

3) визначаються партії, які подолали загальнодержавний 5% виборчий бар’єр (кількість 
голосів за партію в усіх округах ділиться на загальну кількість дійсних голосів за всі партії в 
усіх округах і множиться на 100%);

4) партії, які не подолали виборчий бар’єр, участі у наступному розподілі мандатів не беруть 
(хоча від них можуть бути обрані кандидати, які отримали виборчу квоту в окрузі);

5) у списку партії, яка подолала бар’єр, кандидати в окрузі ранжуються в порядку спадання 
поданих за них голосів;

6) кількість голосів, поданих за партію в окрузі, ділиться на квоту для округу – визначається 
кількість мандатів, яку партія отримує в окрузі;

7) якщо партія отримала 75% від квоти для округу, вона отримує додатковий мандат;
8) отримані партією мандати в окрузі отримують кандидати, які отримали принаймні 10% 

від квоти для округу (приклад: партія в окрузі отримала 3 мандати; один з кандидатів від 
цієї партії отримав 15% від квоти, другий кандидат – 5% від квоти, третій – 3% від квоти; 
обраним в окрузі буде лише один (перший кандидат);

9) за модифікованим методом д’Ондта (дільники - 1,2; 2; 3; 4; 5; 6; 7....) визначається кількість 
мандатів, яку отримує кожна партія, що подолала бар’єр, в парламенті;

10) від отриманої кількості віднімається кількість мандатів, які було отримано партією в округах 
(тобто місця, отримані кандидатами, що отримали квоту або принаймні 10% від квоти для 
округу) – тобто визначається кількість компенсаційних мандатів, які має отримати партія;

11) в пріоритетному порядку мандати отримують кандидати від партії, які розміщені у списках 
в округах вище і отримали принаймні 5% від квоти для відповідного округу;

12) залишки місць в округах розподіляються між кандидатами, які отримали найбільші частки 
від поділу кількості поданих за них голосів на виборчу квоту для відповідного округу.

Естонська виборча система має ряд переваг, недоліків та особливостей:
•	 система забезпечує пропорційне представництво партій в парламенті, оскільки передбачає 

розподіл мандатів як в округах, так і розподіл компенсаційних мандатів, який усуває 
порушення пропорційності, які виникають внаслідок розподілу мандатів на рівні округів;

•	 представництво кожного округу в парламенті є пропорційним до кількості зареєстрованих у 
ньому виборців;

•	 ціна мандату у різних округах є різною: чим вища явка на виборах, тим менше необхідно 
голосів для його одержання і навпаки;

•	 система забезпечує обрання популярних кандидатів – як самовисуванців, так і кандидатів 
від партій;

•	 за рахунок обрання незалежних кандидатів та кандидатів від невеликих партій, які 
отримали на свою підтримку кількість голосів, еквівалентну виборчій квоті для округу, 
система може породжувати надмірну політичну фрагментацію парламенту;

•	 з іншого боку, можливість обрання популярних кандидатів, у тому числі й висунутих 
шляхом самовисування, стимулює політичну конкуренцію та розширює можливості доступу 
до політики;
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•	 неможливість голосування за список кандидатів в цілому (виборець може проголосувати 
лише за одного кандидата в одному партійному списку) може зумовлювати надмірну 
конкуренцію між кандидатами від партій в окрузі, яка може негативно впливати на 
результат партії на виборах (кандидати вимушені конкурувати радше один з одним, ніж з 
кандидатами від інших партій);

•	 виборці мають значний вплив на черговість розподілу мандатів між кандидатами від 
партій, що може сприяти розвитку внутрішньопартійної демократії та зниженню рівня 
корупції, пов’язаної з продажем місць у партійних списках;

•	 визначення меж виборчих округів безпосередньо в законі усуває ризики 
джеррімендерингу;

•	 порядок підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування може бути складним 
для виборців та виборчої адміністрації, що зумовлює потребу у відповідній інформаційно-
роз’яснювальній роботі та навчанні;

•	 за умови балотування значної кількості кандидатів в округах, підрахунок голосів може 
бути тривалим і вимагати впровадження систем автоматизованого підрахунку бюлетенів/
голосів;

•	 вписування номерів до бюлетенів завжди породжує проблему ідентифікації змісту 
волевиявлення виборця (наприклад, внаслідок нерозбірливості почерку);

•	 практичне застосування запровадженої в Естонії форми бюлетеня потребує розміщення 
списків кандидатів з їхніми порядковими номерами у місцях, доступних для виборців, у 
тому числі й виборців з інвалідністю;

•	 як і будь-яка система з відкритими списками, естонська пропорційна система не сприяє 
обранню жінок до парламенту, навіть за умови встановлення гендерних квот для списків.

У разі проведення виборів за естонською моделлю, в Україні не був би сформований повний 
склад парламенту, оскільки в окремих округах проведення виборів було б неможливим.

Кількість голосів, отриманих кожною партією, загалом була б такою ж, якби вибори 
проводились за традиційною для України моделлю закритих списків з голосуванням у 
загальнодержавному окрузі. До парламенту могла б бути обрана певна кількість незалежних 
кандидатів та представників невеликих партій, популярних у виборчих регіонах. З огляду на 
значний вплив виборців на черговість розподілу мандатів між кандидатами, персональний 
склад парламенту за цією системою міг би суттєво відрізнятись від теперішнього. За цієї 
системи певний вплив на результати виборів можуть мати зловживання адміністративним 
ресурсом та підкуп виборців, оскільки кількість голосів, необхідних для отримання 
депутатського мандата в окрузі, відносно легко спрогнозувати. В частині голосування та 
порядку підрахунку голосів система породжує ті ж самі виклики, що і пропорційна виборча 
система, передбачена законопроектами № 3112-1 та 1068-2. Можливий розподіл місць у 
парламенті за цією системою (якби за нею проводились парламентські вибори 2014 року) 
наведено нижче.
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Нідерландська модель пропорційної системи з відкритими списками

На парламентських виборах в Нідерландах кандидати висуваються у єдиному 
загальнодержавному виборчому окрузі, який поділяється на 19 територіальних округів, у 
кожному з яких партія висуває виборчий список (зазвичай, такі списки є ідентичними для 
всіх 19 округів і ідентичні загальнонаціональному списку). Округи використовуються для 
прискорення встановлення підсумків голосування, а не для розподілу мандатів.

Виборець може проголосувати за одного кандидата у списку і його голос вважається поданим 
на підтримку партії.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів отримують всі партії, які отримали на 
свою підтримку кількість голосів, не меншу за виборчу квоту. Виборча квота визначається 
шляхом ділення кількості дійсних голосів виборців, поданих за всі партійні списки у 
загальнодержавному окрузі, на 150 (склад нижньої палати). Таким чином, для отримання 
представництва в парламенті партії необхідно отримати в цілому по державі 0,67% дійсних 
голосів виборців. Після визначення партій, які подолали виборчий бар’єр, визначається 
кількість мандатів, отриманих такими партіями. Для цього кількість поданих за кожну партію 
голосів ділиться на виборчу квоту. Нерозподілені між партіями мандати розподіляються за 
методом д’Ондта.

Мандати між кандидатами від партії розподіляються в порядку черговості, визначеної 
загальнонаціональним партійним списком. При цьому кандидати, які отримали на свою 
підтримку 0,1675% від загальної кількості голосів, отримують пріоритетне право на 
депутатський мандат, незалежно від їхньої черговості у партійному списку.

Застосування такого варіанту виборчої системи може мати такі наслідки:
•	 через невеликий розмір виборчого бар’єра знижується імовірність тактичного голосування 

та спотворення пропорційного представництва (цьому також сприяє проведення виборів у 
загальнодержавному окрузі);

•	 проведення виборів в єдиному окрузі зменшує вплив адміністративного ресурсу на 
результати виборів;

•	 невисокий виборчий бар’єр може зумовлювати значну фракційну роздробленість 
парламенту;

•	 висування кандидатів великою кількістю партій може негативно вплинути на оперативність 
підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування, а також зумовити виготовлення 
великих за розміром виборчих бюлетенів;

•	 система поєднує інтереси партій та інтереси виборців при визначенні кандидатів, які 
вважаються обраними – популярні кандидати отримують першочергове право на 
одержання депутатських мандатів, однак черговість розподілу мандатів, визначена партією, 
також має значення при визначенні тих, хто отримує місця в парламенті;

•	 система є більш сприятливою для забезпечення збалансованого представництва статей у 
парламенті у порівнянні з системою з голосуванням за відкриті партійні списки;

•	 низький розмір виборчого бар’єра може мати позитивний вплив на забезпечення 
представництва національних меншин у виборному органі;

•	 система є простою та зрозумілою як для виборців, так і для виборчої адміністрації, що 
зменшує необхідність проведення значної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 
виборців та проведення навчання для працівників виборчої адміністрації.

У разі, якби вибори за цією системою проводились в Україні, участь у виборах в 
загальнодержавному виборчому окрузі брала б велика кількість кандидатів (декілька тисяч), 
що ускладнило б, а то й унеможливило б, підрахунок голосів виборців. Виборчі бюлетені та 
протоколи були б великі за обсягом. Нідерландська система, у разі її використання в Україні, 
дозволила б сформувати повний склад парламенту, попри те, що окремі території країни є 
тимчасово непідконтрольними державі. Невисокий виборчий бар’єр призвів би до надмірної 
фрагментації парламенту. Зокрема, якби вибори за цією системою проводилися б у 2014 
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році, виборчий бар’єр подолали б 15, а не 6, партій (див. нижче). Відносно невелика кількість 
голосів, яку необхідно отримати кандидату для зміни визначеного партією порядку розподілу 
мандатів між її кандидатами у списку, підвищувала б шанси на оновлення персонального 
складу парламенту.
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Польська модель пропорційної системи з відкритими списками

Вибори проводяться у 41 багатомандатному виборчому окрузі, у кожному з яких обирається 
7 -19 депутатів. Передбачена можливість висування кандидатів партіями, блоками та 
шляхом самовисування списків незалежних кандидатів. Для голосування використовуються 
зброшуровані бюлетені, на кожному аркуші якого надруковано список від відповідного суб’єкта 
висування. Виборець може проголосувати за одного кандидата у списку; його голос вважається 
голосом, поданим на підтримку списку в цілому. Право на участь у розподілі депутатських 
мандатів мають партії, які подолали 5% загальнодержавний виборчий бар’єр, а також блоки, 
які отримали на свою підтримку не менше 8% голосів виборців. Якщо жодна з партій і жоден 
блок не подолали цей бар’єр, то його величина зменшується до 3% для партій і 5% для блоків 
відповідно. Місця в округах розподіляються між партіями за модифікованим методом д’Ондта 
(дільники 1,2; 2; 3; 4; 5 тощо). Після визначення кількості мандатів, отриманих кожною партією/
блоком в окрузі, визначаються кандидати від відповідної партії, які вважаються обраними. 
Обраними в окрузі вважаються кандидати, які отримали на свою підтримку найбільшу кількість 
голосів виборців. Виборчим кодексом Польщі закріплено 35% квоту представництва жінок у 
виборчих списках партій та блоків.

Застосування польського варіанту пропорційної виборчої системи може мати такі наслідки:
•	 оскільки система не передбачає розподілу компенсаційних мандатів, в 

загальнодержавному масштабі спостерігатиметься певне спотворення принципу 
пропорційного представництва, і окремі партії можуть отримати кількість місць у 
парламенті, яка не відповідає рівню їхньої підтримки;

•	 система породжує неоднакову вагу мандатів у різних округах – чим вищою є явка, тим 
менше голосів необхідно отримати партії для обрання своїх представників до парламенту;

•	 кількість обраних у кожному окрузі депутатів є пропорційною до кількості виборців в 
окрузі;

•	 система може зумовлювати регіоналізацію парламенту та поглиблення регіональних 
суперечностей;

•	 як і за будь-якої системи з відкритими списками, яка передбачає застосування 
загальнодержавного виборчого бар’єра, система може призводити до необрання 
популярних в округах кандидатів та обрання кандидатів, які підтримуються меншістю 
виборців;

•	 система є відносно простою для виборців та виборчої адміністрації;
•	 використання зброшурованого виборчого бюлетеня може зумовлювати тривалий 

підрахунок голосів виборців, ризики зловживань, а також збільшення кількості недійсних 
бюлетенів;

•	 можливість самовисування кандидатів може сприяти активній конкуренції у боротьбі за 
депутатські місця, однак може також посилювати рівень роздробленості парламенту;

•	 можливість голосування виключно за окремих кандидатів у списках, а також визначення 
права на пріоритетне отримання мандатів на основі кількості голосів, поданих за 
кандидатів у списку, може призводити до надмірно активної конкуренції між включеними 
до списку кандидатами;

•	 хоча система є несприятливою для забезпечення збалансованого представництва статей у 
виборних органах, саме по собі встановлення виборчої квоти може мати позитивний вплив 
на підвищення рівня представництва жінок у парламенті.

У разі застосування польської виборчої системи на виборах народних депутатів України, партії, 
які подолали 5% виборчий бар’єр у 2014 році отримали б дещо іншу кількість мандатів, ніж 
за пропорційною системою з голосуванням у загальнодержавному виборчому окрузі. Так, 
Блок Петра Порошенка, отримавши менше голосів, ніж Народний Фронт, отримав би більшу 
за Народний Фронт кількість місць у парламенті. Такі диспропорції є прямим наслідком 
розподілу мандатів виключно на рівні округів і відсутності розподілу  компенсаційних 
мандатів. Можливість балотування незалежних кандидатів підвищуватиме ризики політичної 
роздробленості парламенту. Оскільки виборці голосують за окремих кандидатів у списках, а 
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право на отримання мандату визначається сумарною кількістю отриманих кандидатом голосів 
(з можливою перевагою кандидата лише в один голос, порівняно з іншим кандидатом), 
активність конкуренції між кандидатами в округах могла б бути надмірною, що могло б 
негативно вплинути на результати відповідних партій на виборах. Разом з тим, система 
могла б забезпечити певне оновлення персонального складу парламенту. Використання 
зброшурованих виборчих бюлетенів в українських реаліях практично виключається. Польський 
варіант відкритих списків також може посилювати вплив адміністративного ресурсу на 
результати виборів (з урахуванням того, що вага мандату визначається явкою виборців). 
Проведення виборів в округах, в яких розподілилося б до 19 мандатів, могло б суттєво 
ускладнити підрахунок голосів та встановлення підсумків голосування, особливо в умовах 
висування кандидатів великою кількістю партій.











 Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України

54

Чеська модель пропорційної системи з відкритими списками

Вибори до нижньої палати чеського парламенту проводяться за пропорційною виборчою 
системою з голосуванням за відкриті списки у 14 багатомандатних виборчих округах, межі яких 
збігаються з межами регіонів (до одного з яких також відносяться закордонні виборчі дільниці). 
Право висування кандидатів на виборах мають партії та виборчі блоки. У кожному виборчому 
окрузі висувається окремий список кандидатів. Для кожного списку виготовляється окремий 
виборчий бюлетень. У цьому бюлетені виборець може проголосувати за не більш ніж чотирьох 
включених до нього кандидатів, після чого він вкладає заповнений бюлетень у конверт і 
опускає конверт до виборчої скриньки. Чеським законодавством не передбачено механізмів 
забезпечення збалансованого представництва статей у нижній палати парламенту.

Право на участь у розподілі мандатів мають партії, які подолали 5% виборчий бар’єр у 
загальнодержавному окрузі. Величина виборчого бар’єра для блоків залежить від кількості 
партій, які до нього входять, і визначається шляхом множення 5% на кількість партій у блоці 
(при цьому максимальний розмір виборчого бар’єра для блоків з 4 і більше партій становить 
20%). 
 
Розподіл мандатів між партіями та кандидатами здійснюється у декілька етапів:
1) шляхом ділення загальної кількості дійсних голосів на склад нижньої палати парламенту 

(200 депутатів) визначається загальнонаціональна виборча квота;
2) всі дійсні голоси, подані за всі партійні списки в багатомандатному окрузі, діляться на 

виборчу квоту – отримане число є кількістю мандатів, які мають бути розподілені у 
кожному окрузі;

3) нерозподілені мандати передаються тим виборчим округах, у яких в результаті ділення 
поданих в них дійсних голосів за всі партійні списки отримано числа з найбільшими 
дробовими залишками, починаючи з найбільшого залишку;

4) після визначення кількості мандатів, які підлягають розподілу у кожному з округів, мандати 
у кожному окрузі розподіляються між партіями і блоками, які подолали виборчий бар’єр, за 
методом д’Ондта;

5) після розподілу мандатів між партіями і блоками в кожному окрузі проводиться розподіл 
мандатів між кандидатами у регіональних списках: пріоритет в одержанні мандатів мають 
кандидати, за яких було подано не менше 5% голосів виборців від загальної кількості 
голосів, поданих за список відповідної партії, а решта місць, які отримує партія/блок в 
окрузі, розподіляються між кандидатами у списках відповідних партій/блоків в порядку 
черговості, визначеної списком.

 
Проведення виборів за такою виборчою системою має ряд переваг і недоліків:
•	 за чеської пропорційної системи кожен мандат має однакову вагу в усіх виборчих округах;
•	 як і у випадку законопроекту № 1068-2 та проекту Виборчого кодексу № 3112-1, кількість 

місць, які будуть розподілені в окрузі, невідома заздалегідь і визначається явкою виборців 
у день голосування – округи з вищою явкою отримають більше мандатів, ніж округи з 
нижчою явкою, навіть якщо в них зареєстровано меншу кількість виборців;

•	 оскільки право на участь у розподілі депутатських мандатів мають партії і блоки, які 
подолали загальнодержавний виборчий бар’єр, популярні кандидати, які отримали велику 
кількість голосів на свою підтримку, не завжди будуть обраними, і навпаки – непопулярні 
кандидати, висунуті партіями/блоками, які подолали бар’єр, можуть отримати депутатські 
мандати;

•	 відносно високий виборчий бар’єр зменшує шанси на обрання до парламенту 
представників невеликих та нових партій, однак запобігає надмірній фракційній 
роздробленості парламенту;

•	 розподіл мандатів в округах з використанням метода д’Ондта та без розподілу 
компенсаційних мандатів може певною мірою спотворювати принцип пропорційного 
представництва – партії і блоки не завжди отримують кількість місць, яка є пропорційною 
до кількості голосів, поданих за них у загальнодержавному масштабі;
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•	 можливість голосування за декількох кандидатів одночасно дозволяє більш повно з’ясувати 
зміст волі виборця та зменшує імовірність тактичного голосування;

•	 разом з тим, можливість голосування виборця за декількох кандидатів у списку може 
суттєво уповільнювати як процес голосування, так і процес підрахунку голосів та 
встановлення підсумків голосування;

•	 як і у випадку Польщі, різна величина виборчого бар’єра для партій та блоків сприяє 
самостійній участі партій у виборах;

•	 закріплення пріоритету в отриманні мандатів за кандидатами, які отримали певний 
рівень підтримки (5% голосів від загальної кількості голосів, поданих за партійний список) 
дозволяє збалансувати інтереси партій і виборців при обранні кандидатів до парламенту;

•	 разом з тим, 5% “внутрішній бар’єр”, який необхідно подолати кандидату для зміни 
черговості у списку, може бути надто великим для кандидатів, що перетворить систему із 
системи з голосуванням за відкриті списки на систему з голосуванням за закриті списки;

•	 використання виборчого бюлетеня, який використовується для голосування у Чехії 
(виборець отримує окремі бюлетені зі списками усіх партій, з яких лише один має бути 
заповнений та опущений до виборчої скриньки) може породжувати ризики зловживань

Окремі елементи чеської пропорційної системи (зокрема, визначення кількості мандатів в 
округах за результатами виборів, а не до їх проведення) відображено у законопроектах 1068-2 
та 3112-1, які перебувають на розгляді Верховної Ради України. У разі проведення виборів за 
цією системою в Україні, виборці мали б можливість сформувати повний склад парламенту. За 
чеської системи вибори в Україні могли б бути проведені в усіх виборчих округах, у тому числі й 
тих, до складу яких входили б тимчасово непідконтрольні Україні території.

Рівень представництва в парламенті регіонів з традиційно низькою явкою був би значно 
меншим у порівнянні з представництвом регіонів з високою явкою виборців у день 
голосування.  Це могло б призвести до поглиблення регіональних суперечностей та 
підвищити ризики сепаратизму в державі. Застосування цієї системи також зменшило б 
вплив адміністративного ресурсу на результати виборів, оскільки партіям та кандидатам 
може бути складно спрогнозувати результати виборів (невідомо, чи зможе партія подолати 
виборчий бар’єр, якою буде явка виборців у день голосування, і, відповідно, якою буде вартість 
депутатського мандата). 5% виборчий бар’єр, хоча і забезпечував би фракційну стабільність 
парламенту, зменшував би шанси на обрання кандидатів від невеликих партій.

Використання виборчих бюлетенів, які використовуються на парламентських виборах в Чехії, а 
також закріплення можливості голосування за декількох кандидатів одночасно, в українських 
умовах практично виключене через складність підрахунку голосів та складність (а то й взагалі 
неможливість) забезпечення належного обліку невикористаних виборцями бюлетенів зі 
списками кандидатів на виборах. Ця система також може застосовуватись на виборах в 
Україні за умови їх проведення у невеликих за розміром виборчих округах, оскільки через 
велику кількість партій, які традиційно беруть участь на виборах в Україні, кількість кандидатів 
в округах може бути значною, що ускладнюватиме підрахунок голосів та потребуватиме 
виділенню дільничним та окружним виборчим комісіям великих приміщень для підрахунку 
голосів та встановлення підсумків голосування.

“Внутрішній бар’єр”, встановлений для кандидатів (за якого черговість кандидата у списку може 
бути змінена лише за умови отримання ним певної кількості голосів від загальної кількості 
голосів, поданих за виборчий список), міг би бути альтернативною розподілу компенсаційних 
мандатів за закритим списком, як передбачено законопроектами № 1068-2 та 3112-1. Залежно 
від величини такого бар’єра, система за своїми наслідками для черговості розподілу мандатів 
між кандидатами у списку могла б наближатись до системи із закритими партійними списками 
(якби бар’єр встановлювався на рівні 10% від поданих за партію голосів, лише невелика 
частина кандидатів у партійних списках змогла б отримати мандати  не в порядку черговості, 
визначеної списком).
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Шведська модель пропорційної системи з відкритими списками

Вибори до парламенту Швеції проводяться за пропорційною виборчою системою з 
голосуванням за відкриті списки у 29 багатомандатних виборчих округах, межі яких визначено 
з урахуванням меж регіонів та великих міст. В середньому, від кожного округу обирається 
10-12 членів парламенту. Безпосередньо в округах розподіляється 310 мандатів, а решта – 39 
мандатів – відносяться до компенсаційних. Партії висувають регіональні списки кандидатів у 
відповідних багатомандатних виборчих округах.

Для кожного партійного списку виготовляється окремий бюлетень. Виборець має право 
проголосувати за одного із кандидатів, включених до виборчого бюлетеня, після чого – опускає 
конверт із заповненим виборчим бюлетенем до виборчої скриньки.

Для участі у розподілі мандатів в округах партії потрібно отримати або 4% голосів в цілому по 
країні або не менше 12% голосів в окрузі. Розподіл мандатів в окрузі здійснюється на основі 
модифікованого методу Сен-Лагю. Після цього на основі модифікованого методу Сен-Лагю 
(дільники 1.4; 3; 5; 7; 9; 11 і т.д.) визначається, скільки місць у парламенті отримала б кожна 
партія, якби вибори проводилися у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, в якому 
розподілялися б усі 349 місць у парламенті. Якщо ця кількість є вищою за кількість мандатів, 
які вже було отримано партією, така партія отримує компенсаційні мандати. Ці компенсаційні 
мандати партії отримують у тих округах, де остачі від ділення поданих за них голосів на 
дільники модифікованого Сен-Лагю у них є найбільшими. Черговість розподілу мандатів між 
кандидатами у партійних списках визначається їх черговістю у таких списках. Ця черговість 
може бути змінена у випадку, якщо кандидат отримав не менше 5% голосів виборців, поданих 
загалом за партійний список у багатомандатному окрузі (у цьому випадку кандидат має 
пріоритетне право на отримання депутатського мандату).

Проведення виборів за шведською виборчою системою має свої переваги та недоліки:
•	 розподіл мандатів у два етапи (розподіл в округах та розподіл компенсаційних мандатів) 

дозволяє компенсувати спотворення пропорційного представництва партій за результатами 
розподілу мандатів в округах;

•	 використання модифікованого метода Сен-Лагю та можливість отримання місць в 
парламенті за умови подолання виборчого бар’єра на рівні округу сприяє представництву 
невеликих, у тому числі регіональних партій у парламенті;

•	 за кожним округом закріплюється кількість місць, пропорційна до кількості зареєстрованих 
у ньому виборців;

•	 оскільки межі округів визначаються з урахуванням адміністративно-територіального 
устрою, а округи є достатньо великими, відсутня потреба у перегляді меж округів  та 
частому перегляді кількості місць, закріплених за кожним округом;

•	 як і будь-яка інша пропорційна система з відкритими списками та розподілом мандатів у 
декількох округах, шведська система дозволяє забезпечити підзвітність депутатів перед 
виборцями та зв’язок виборців з обраними представниками;

•	 система забезпечує баланс інтересів партій та виборців при визначенні черговості 
розподілу мандатів між кандидатами від однієї й тієї ж партії;

•	 вага мандату в кожному окрузі є різною – в округах з високою явкою виборців кількість 
голосів, необхідна для отримання мандату, є меншою за кількість голосів, яку необхідно 
отримати в округах з низькою явкою виборців;

•	 у випадку проведення голосування у великих округах, в яких висувається значна кількість 
кандидатів, підрахунок голосів та встановлення підсумків голосування можуть бути досить 
тривалими.

Якби вибори в Україні проводилися на основі шведського варіанту пропорційної виборчої 
системи, високі шанси на потрапляння до парламенту мали б партії, що користуються 
популярністю в окремих регіонах держави й не мають при цьому значної загальнонаціональної 
підтримки. Зокрема, шанси на обрання до парламенту за цією системою мала б Комуністична 
партія. Зниження загальнодержавного виборчого бар’єра до 4% підвищило б шанси на 
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обрання до парламенту кандидатів від ВО “Свобода” (якби парламентські вибори 2014 року 
проводились саме з таким загальнодержавним бар’єром). Представництво кожного регіону в 
парламенті було б пропорційним до кількості зареєстрованих у ньому виборців. Щоправда, при 
цьому не було б сформовано повний склад парламенту, оскільки в окремих районах Донецької 
та Луганської областей, а також в Автономній Республіці Крим та Севастополі, проведення 
виборів було б неможливим. Якби межі округів збігалися з межами регіонів України, а участь 
у виборах брала б значна кількість партій, кількість кандидатів у багатьох округах була б дуже 
високою, що ускладнило б підрахунок голосів та встановлення підсумків голосування.

Як і у чеській моделі, “Внутрішній бар’єр”, встановлений для кандидатів (за якого черговість 
кандидата у списку може бути змінена лише за умови отримання ним певної кількості голосів 
від загальної кількості голосів, поданих за виборчий список), міг би бути альтернативною 
розподілу компенсаційних мандатів за закритим списком, як передбачено законопроектами  
№ 1068-2 та 3112-1.

Спосіб голосування та форма бюлетеня (тобто, використання окремого бюлетеня для кожного 
списку), закріплені Виборчим кодексом Швеції, не можуть використовуватись в українських 
реаліях через складність забезпечення обліку бюлетенів.
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5. Резюме
Кожна з виборчих систем, які використовуються на парламентських виборах в країнах 
Європи, має як свої переваги, так і свої недоліки. При пошуку відповіді на питання про те, за 
якою виборчою системою мали б проводитись парламентські вибори в Україні, необхідно 
враховувати низку чинників – рівень розвитку партійної системи в Україні та рівень політичної 
культури громадян, ступінь довіри до органів адміністрування виборчого процесу, технологічні 
аспекти застосування (складність та тривалість процедури підрахунку голосів, встановлення 
підсумків голосування), а також розуміти цілі, які мають бути досягнуті шляхом проведення 
реформи виборчої системи. 

Загальносвітовий досвід засвідчує тенденцію до скорочення переліку країн, які продовжують 
проводити вибори за мажоритарною виборчою системою. Низка її вад (як-то, ризики 
джеррімендерингу, значна кількість втрачених голосів виборців, висока імовірність тактичного 
голосування, тенденції до постійного переобрання одних і тих же кандидатів в одномандатних 
округах) змушують говорити про необхідність відмови від цієї системи навіть у країнах, в яких 
вона використовується протягом тривалого часу, у тому числі Сполученому Королівстві та 
Канаді.

На тлі поступової відмови від мажоритарної системи дедалі ширшим стає перелік країн, в 
яких парламентські вибори проводяться на основі пропорційної системи. Ця система нині 
застосовується у 34 європейських країнах, причому у більшості держав Європи вибори членів 
парламенту проводяться за пропорційною системою з відкритими партійними списками. На 
необхідності впровадження цієї системи на виборах народних депутатів України наголошується 
в Коаліційній угоді, резолюціях ПАРЄ та документах Венеціанської комісії. 

Основною перевагою пропорційних виборчих систем є їхня гнучкість. Загалом, залежно від 
дизайну їхніх основних компонентів (величини округів, можливості самовисування на виборах, 
порядку розподілу мандатів між партіями та всередині партійних списків, спроможності 
виборця впливати на черговість розподілу мандатів між кандидатами у списку) ці системи 
дозволяють забезпечення досягнення будь-яких політичних цілей, поставлених розробниками 
системи. Зокрема, вони дозволяють зменшити рівень впливу адміністративного ресурсу на 
вибори, забезпечити оновлення політичних еліт, стійкість парламентської коаліції та уряду, 
підвищити рівень представництва жінок у виборному органі, активізувати внутрішньопартійну 
конкуренцію тощо. Звісно, досягнення цих цілей залежить від змістовного наповнення 
моделі виборчої системи – величини округів, розміру виборчого бар’єра, порядку просування 
кандидатів у партійних списках (якщо вибори проводяться за відкритими списками) тощо.

На розгляді Верховної Ради України перебуває п’ять законопроектів, які передбачають 
проведення реформи виборчої системи для парламентських виборів. Лише два з 
них – законопроект № 1068-2 та 3112-1 – передбачають впровадження пропорційної 
виборчої системи з голосуванням за відкриті партійні списки. Однак запропонована у цих 
законопроектах система може зумовлювати перепредставництво в парламенті одних виборчих 
регіонів (з високою явкою у день голосування) і недопредставництво інших (з низькою явкою 
регіонів) регіонів. У деяких випадках популярні у виборчих регіонах кандидати не будуть 
обрані, тоді як їхні місця отримають кандидати, за яких проголосувала меншість виборців. Існує 
і висока імовірність того, що з урахуванням заборони формування власних виборчих фондів 
кандидатів, особливостей розподілу компенсаційних мандатів та особливостей голосування, 
наслідки застосування цієї системи можуть бути тими ж, що і наслідки застосування 
пропорційної виборчої системи із закритими списками. Зміна форми виборчого бюлетеня та 
порядку голосування потребуватимуть значної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 
виборців та проведення комплексного навчання членів виборчих комісій, зокрема – з питань 
процедури підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування. Балотування в округах 
великої кількості кандидатів від значної кількості партій може ускладнити підрахунок голосів та 
зумовити потребу у складанні великих за обсягом протоколів про підрахунок голосів виборців.
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В процесі удосконалення виборчої системи, запропонованої у законопроектах №№ 1068-2 та 
3112-1 слід враховувати декілька загальноєвропейських підходів:
•	 кількість мандатів, які розподіляються у виборчих регіонах, має бути пропорційною 

до кількості зареєстрованих в них виборців, а не визначатись явкою виборців у день 
голосування;

•	 поєднання балансу інтересів партій і виборців при визначенні черговості розподілу 
мандатів між кандидатами у партійному списку може забезпечуватись не лише висуванням 
відкритих списків та закритого загальнонаціонального списку, але і встановленням певного 
внутрішньопартійного бар’єра для списку, за яким визначена партією черговість кандидатів 
у списку може бути змінена лише у випадку отримання кандидатом певної кількості голосів 
виборців на свою підтримку (наприклад, 5% голосів від числа поданих за список);

•	 виборчі регіони не повинні бути великими і їх розмір має забезпечувати можливість 
підрахунку голосів в умовах висування кандидатів великою кількістю партій (найбільш 
оптимальним є округ, в якому розподіляється 6-12 мандатів);

•	 величина виборчого бар’єра повинна допускати можливість представництва в парламенті 
нових партій, у зв’язку з чим теперішній 5% виборчий бар’єр у загальнодержавному окрузі 
має бути переглянутий у бік зменшення;

•	 з метою забезпечення пропорційного представництва партій у парламенті розподіл 
мандатів повинен включати два етапи – розподіл мандатів в округах та розподіл 
компенсаційних мандатів;

•	 виборча система має забезпечувати збалансоване представництво обох статей у 
парламенті;

•	 система з відкритими списками має передбачати можливість здійснення кандидатами 
від однієї й тієї ж партії передвиборної агітації, яка потребує відповідного фінансування (у 
зв’язку з чим кандидатам від партій варто надати можливість формувати власні виборчі 
фонди)



 Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України

68

Додаток 1. Огляд процедур розподілу місць у пропорційних системах

Розподіл місць за результатами виборів є однією з завершальних стадій виборчого циклу, та, 
водночас, однією з найважливіших. Якщо мажоритарні виборчі системи передбачають доволі 
просту процедуру, то розподіл місць у пропорційних виборчих системах є більш складним. Як 
показує практика, він відбувається у дві стадії. На першому етапі, застосовується виборча квота. 
Втім, майже завжди ця операція виявляється недостатньою для остаточного розподілу місць, а 
відтак необхідно провести розподіл компенсаційних мандатів.

Виборча квота або виборче число – це дільник, за допомогою якого можна визначити кількість 
місць, яку отримує той чи інший виборчий список. Виборча квота визначається діленням 
кількості голосів, отриманих всіма списками, на кількість мандатів, які мають бути розподілені 
між ними у відповідному окрузі. Після цього сумарна кількість дійсних голосів за кожен 
партійний список (V) ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого в результаті ділення 
числі і буде кількістю місць, отриманих списком.

Існує дві основні групи виборчих квот – так звані «фіксовані» виборчі квоти та «змінні» виборчі 
квоти. «Фіксована» виборча квота чи рівномірне число – це кількість голосів, необхідна для 
отримання одного місця, передбачена законодавством і однакова для всіх виборчих округів. 
За використання цієї квоти, кількість місць залежить від явки виборців. Більше того, за 
використання такої квоти, велика кількість голосів, переважно відданих за малі партії, втрачає 
свою вагу, а відтак, лише вибір відносно низької виборчої квоти, в поєднанні з її застосуванням 
у великих округах, здатний змінити цю тенденцію. Варто зазначити, що такий вид виборчої 
квоти використовувався тільки у Веймарській республіці в Німеччині.
Водночас, «змінна» виборча квота визначається безпосередньо в день виборів. Існують різні 
види такої квоти:

•	 Квота Хейра =  , де S – кількість мандатів, які розігруються, а V – кількість голосів 
виборців, здобутих в сумі списками партій та блоків. Її природний характер обумовлюється 
тим, що, фактично, квота дорівнює тій кількості виборців (що проголосували на виборах), 
яку буде представляти власник одного мандата. Недоліком цієї системи є те, що тільки 
невелика кількість місць може бути розподілена на першому етапі. З цієї ж причини, 
існують інші квоти, змодельовані таким чином, щоб максимально можлива кількість місць 
була розподілена на першому етапі.

•	 Квота Гогенбах-Бішофа = , де, з метою більшої точності результатів до кількості 
мандатів, у дільнику додається один. Водночас, на відміну від квоти Друпа, до розрахунку 
не береться той рідкісний варіант, коли одразу декілька списків наберуть однакову 
кількість голосів виборців, і створюється ситуація, за якої формальних переможців буде 
більше, ніж мандатів, що розігруються.

•	 Квота Друпа = , яка є ідентичною попередній, однак в якій до отриманого числа 
додається 1. Фактично, саме на даній квоті ґрунтується система абсолютної більшості, за 
якої для перемоги необхідно набрати 50% плюс 1 голос.

•	 Квота Імперіалі = , де, до кількості мандатів, у дільнику додається два. Вона має 
штучно занижене значення, що зумовлює її критику. 

Специфічним різновидом квот, є так звана «подвійна квота». Фактично, вона є поєднанням 
«фіксованої» виборчої квоти і квоти Хейра. На першому етапі, початкова виборча квота 
фіксується відповідно до мінімальної кількості голосів, необхідних для участі в розподілі місць. 
Надалі розраховується друга виборча квота, яка враховує тільки голоси, отримані за списки, які 
пройшли перший етап.

Подвійну квоту не слід плутати з кваліфікаційним порогом для участі в розподілі місць. 
По-перше, квота виражається у вигляді кількості голосів. По-друге, такий поріг є ідентичним, 
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незалежно від виборчого округу. Подвійна квота використовується переважно в Латинській 
Америці (Болівія, Коста-Ріка, Еквадор).

Водночас, як зазначалося вище, майже неможливо розподілити всі мандати на першому етапі 
– дуже часто після його закінчення залишаються як невраховані голоси, так і нерозподілені 
місця. Відтак, другий етап розподілу місць має здійснюватися, з використанням одного з 
наступних методів:
• Метод найбільших залишків: за допомогою цієї системи, список з найбільшим числом 

непредставлених голосів за результатами першого розподілу отримує одне місце. Операція 
повторюється до тих пір, поки всі вільні наприкінці першого етапу мандати, не будуть 
розподілені. На сьогодні, цей метод є одним з найбільш сприятливих для невеликих 
списків, а відтак, тим самим заохочується участь невеликих партій. Більше того, чим менше 
число доступних місць, тим більше ця система сприяє невеликим політичним групам. 
Відносним недоліком методу найбільших залишків є те, що він не бере до уваги силу 
партій, тобто кількість місць, отриманих в ході першого розподілу.

• Метод найсильніших списків: ця система передбачає, що ті місця, які залишилися 
незаповненими за результатами першого розподілу, будуть розподілені серед списків, 
які отримали найбільше голосів. Ця система, що суттєво сприяє великим партіям, нечасто 
використовувалася в минулому, і зараз більше не застосовується.

• Метод найбільших дільників (також відомий як  метод Джефферсона та метод 
найбільшого середнього) вперше був запропонований Т. Джефферсоном та спочатку 
застосовувався для розподілу місць у нижній палаті парламенту США між штатами. Для 
кожного списку розраховується середній показник за формулою: , де V1 – кількість 
голосів, одержаних списком, S1 – кількість мандатів, одержаних списком при первинному 
розподілі. За умови, якщо нерозподіленими після первинного розподілу залишилися 
N мандатів, N списків з найбільшим значенням Ai одержують мандати при вторинному 
розподілі. Ця система, як правило, ставить великі партії у більш вигідне становище і 
виключає невеликі партії з розподілу місць. Це також гарантує, те, що коаліція отримає 
щонайменше стільки ж місць, як вони отримали б, якщо розглядати партії, які входять до 
неї окремо.

• Слід також згадати про метод Балінскі-Янга. Спершу, розподіл місць за ним відбувається 
з використанням квоти Хейра. Надалі використовується метод найбільшого середнього у 
тому вигляді, у якому він представлений вище. Розподіл здійснюється лише один раз, серед 
списків, які мають найбільше середнє число. Отже, жодна з партій не отримає більше, 
аніж один компенсаційний мандат; як наслідок, відбувається зниження надлишкової 
представленості великих партій.

Деякі методи розподілу, однак, передбачають можливість розподілу всіх мандатів за 
допомогою однієї операції. Ці методи засновані на загальному принципі: число голосів, 
поданих за кожен зі списків ділиться на послідовні номери. Місця розподіляються між 
списками, які отримують найвищі квоти в ході цієї операції. Серед основних різновидів методу 
дільників розрізняють:
• Метод д’Ондта передбачає ділення отриманих кожним списком голосів на послідовний 

ряд цілих чисел, починаючи з одиниці із кроком 1 (1, 2, 3, 4, 5…). Мандати отримують 
ті списки, які отримали в результаті такого послідовного ділення найбільші частки. 
Наприклад, якщо в окрузі розподіляється 10 мандатів, то їх отримують партії з 10 
найбільшими частками, отриманими в результаті ділення поданих за них голосів на 
дільники д’Ондта.  За результатами застосування він багато в чому збігається з методом 
Джефферсона, хоча і був винайдений пізніше – лише наприкінці ХІХ ст. Як і перший, цей 
метод, як правило, ставить великі партії у більш вигідне становище.

• У методі Сен-Лагю застосовується так само послідовний ряд цілих чисел, починаючи з 
одиниці, але вже з кроком 2 (1, 3, 5, 7, 9…). Метод Сен-Лагюе є набагато сприятливішим для 
малих партій, аніж метод Д’Ондта.

• У Скандинавії до методу Сен-Лагю було внесено певну корекцію: в якості першого 
числа у послідовності застосовується не одиниця, а 1,4. Такий метод одержав назву 
скандинавського або модифікованого методу Сен-Лагю. Цей метод є більш сприятливим 
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для малих партій, ніж метод д’Ондта, але не надає їм надто істотної переваги. Він також 
сприяє більш пропорційному представництву середніх партій. Вказаний метод наразі 
використовується у Швеції, Норвегії, а також у Данії для невеликих округів.

• «Датський метод» - названий так через обмеженість його розповсюдження – за ним крок 
між числами збільшується до трьох (1, 4, 7, 10, 13…). Цей метод є дуже сприятливим для 
малих партій.

Одним із способів забезпечення рівності у політиці, є застосування позитивних дій, 
спрямованих на збільшення жіночого представництва, в тому числі і гендерних квот, 
як найпоширенішого їх прикладу. Використання таких заходів передбачається низкою 
міжнародно-правових актів, зокрема пункт 1, ст. 4 Конвенції про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок 18 грудня 1979 року підкреслює, що держави-учасники мають 
вживати спеціальні заходи, спрямовані на прискорення встановлення фактичної рівності між 
чоловіками і жінками, які не вважаються дискримінацією.8

У преамбулі Протоколу № 12 до Європейської конвенції з прав людини від 4 листопада 2000 
року вказується, що принцип недискримінації не перешкоджає державам-учасницям уживати 
заходів для сприяння повній та реальній рівності, якщо ці заходи об’єктивно і розумно 
обґрунтовані.9

Дещо загальна рекомендація 96/694, 2-го грудня 1996 року про збалансовану участі 
жінок і чоловіків у процесі прийняття рішень, Ради Європейського союзу рекомендувала 
державам-членам: (a) прийняти всеосяжну комплексну стратегію, спрямовану на заохочення 
збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі прийняття рішень та розробити або внести 
відповідні заходи для досягнення цієї мети; (b) підвищувати соціальну обізнаність на всіх 
рівнях щодо рівної участі і задля скасування стереотипів; (c) сприяти розвитку або поліпшенню 
збору і публікації відповідних даних; і (d) сприяти збалансованій участі жінок і чоловіків на 
всіх рівнях управління.10 Є й кілька директив і рекомендацій, які мають більш загальний 
недискримінаційний характер і застосовуються на практиці.

Слід сказати, що практика європейських країн показує, що застосування позитивних заходів, 
спрямованих на збільшення жіночого представництва у органах законодавчої влади, в тому 
числі гендерних квот, можливе як за пропорційної системи з закритими списками, так і з 
відкритими списками. Серед перших можна згадати Албанію, Сербію, Чорногорію, Іспанію, 
Португалію та Македонію. Що ж до країн, які застосовують пропорційну виборчу систему 
з відкритими списками слід зазначити Бельгію, Боснію і Герцеговину, Хорватію, Польщу, 
Словенію та Грецію.

Найпоширенішою законодавчою вимогою і способом дотримання гендерної квоти, є 
гарантування наявності у виборчому списку партії від 30 % (Албанія, Чорногорія, Сербія) 
до 40 % (Боснія і Герцеговина, Хорватія, Іспанія) представництва однієї статі. Найчастіше, у 
законодавстві європейських країн, зустрічаються так звані гендерно нейтральні квоти, які 
не залежать від конкретної статі, хоча, фактично спрямовані саме на збільшення жіночого 
представництва.

Нерідко, недотримання таких квот, є підставою для скасування реєстрації виборчого списку, 
як це відбувається у Польщі, де реєстрація списків, які не в змозі задовольнити квоти у розмірі 
35% скасовується. Серед країн, які вдаються до подібних заходів варто згадати Македонію, 
Іспанію, Сербію, Чорногорію, Грецію, Словенію, Бельгію та Боснію і Герцеговину.

8   UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 18 December 1979, 
United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13
9   Council of Europe, Protocol 12 to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms on the Prohibi-
tion of Discrimination, 4 November 2000, ETS 177
10   96/694/EC: Council Recommendation of 2 December 1996 on the balanced participation of women and men in the 
decision-making process



Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України 

71

Варто сказати, що в окремих країнах, якщо список не відповідає вимогам квоти, то така 
помилка стає публічною і накладаються фінансові санкції у вигляді скорочення державного 
фінансування, що надається для проведення виборчої кампанії (Португалія) або у розмірі 
певної встановленої суми (Хорватія). 

Цікавим є приклад Албанії, де у разі недотримання положень про гендерну квоту, Центральна 
виборча комісія (ЦВК) має накласти штраф і крім того, ЦВК має замінити кожного кандидата на 
наступного в списку, що належить до недопредставленої статі, поки необхідна квота не буде 
забезпечена.

Серед зазначених країн, чимало також вдаються до заходів, спрямованих на те, щоб 
представники недопредставленої статі розташовувалися на прохідних місцях у списку. 
Доволі цікавим є приклад Бельгії, країни, де вибори до Палати представників відбуваються 
за пропорційною системою відкритих списків. У цій країні застосовуються положення, 
відповідно до яких, у виборчих списках різниця між числом кандидатів кожної статі не повинна 
бути більшою, аніж один. Це також відноситься і до списку їхніх заступників. Двоє «верхніх 
кандидатів» в списках кандидатів і в списках їх заступників не можуть бути тієї ж статі. Якщо 
партія не дотримується вимог гендерного балансу, їхній список не може бути допущеним 
виборчими органами. 

Подібні положення також застосовуються у Македонії, Сербії, Португалії, де кожен третій 
кандидат у списку має представляти іншу стать. Це – так зване «правило блискавки». Схожі за 
змістом, але дещо ускладнені національними особливостями, норми застосовуються у Іспанії 
та Боснії.

Як показує практика, однак наявність гендерних квот не є гарантією достатнього 
представництва жінок у парламентах країн, оскільки нерідко вони розташовуються у 
непрохідних частинах списку (Албанія і Чорногорія, відповідно, 17,9% та 14,8 % представництва 
жінок у Парламенті), а в країнах, які застосовують систему відкритих списків – вони набирають 
менше голосів, аніж кандидати-чоловіки (Хорватія та Греція – 15,2 % та 19,7 % представництва 
жінок відповідно). До того ж, у багатьох країнах вказані спеціальні заходи були запроваджені 
недостатньо давно, щоб судити про їхню успішність.

Одначе, виходячи з аналізу даних, що наявні, можна сказати, що збалансованим рішенням 
даної проблеми є застосування пропорційної системи з відкритими списками, разом з 
«правилом блискавки». Зокрема, показовим є приклади Бельгії та Словенії, які мають 
представництво жінок у парламенті на рівні 39,3%, та 35,6% відповідно, використовуючи дану 
систему.

Водночас, практика доводить, що достатній рівень жіночого представництва можливо також 
забезпечити і у країнах з закритими виборчими списками, зокрема у Сербії (34%), Іспанії (36%) 
та Македонії (32,5%).



Додаток 2. Короткий огляд виборчих систем окремих країн

Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

АЛБАНІЯ Парламент Однопалатний

12 багатомандатних 
виборчих округів, 
що утворені у 12 
адміністративних регіонах 
Албанії (від 4 до 32 місць)

Пропорційна: усі 140 членів парламенту обираються за пропорційною 
системою представництва  у виборчих округах, що  утворені у межах 12 
адміністративних регіонів. Місця у першу чергу надаються виборчим коаліціям 
у регіональному виборчому окрузі на основі використання дільників д’Ондта 
(1, 2, 3, 4, 5, і т.ін.), а в другу чергу - політичним партіям у рамках коаліції на 
основі використання дільників Сент-Лагю (1, 3, 5, 7, 9 і т.ін.). Бар’єр, який 
необхідно подолати, щоб отримати парламентське представництво, це 3% 
для політичних партій і 5% для передвиборчих коаліцій. Вакантні місця, які 
виникають у період між проведенням чергових виборів, отримують кандидати, 
включені  до виборчого списку від тієї самої партії і тієї самої статі, як і той член 
парламенту, що вибув. У процесі заповнення вакансій не береться до уваги 
рейтинг кандидата, який заміняє кандидата, що вибуває, у виборчому списку. 
Процес продовжується доти, доки не буде більше кандидатів тієї самої статі у 
списку.

АНДОРРА Генеральна 
рада Однопалатний

7 багатомандатних 
виборчих округів (2 місця), 
що створені у парішах  
(парафіях)  країни,  
1 загальнодержавний 
багатомандатний виборчий 
округ (14 місць) 

Змішана система: система більшості голосів в одномандатних округах 
використовується у парішах, система пропорційного представництва з 
правилом найбільшого залишку використовується у загальнодержавному 
виборчому окрузі. Вакантні місця, які з’являються у період між проведенням 
чергових виборів, отримують заступники кандидатів, обрані разом з 
кандидатами.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ВІРМЕНІЯ Національна 
асамблея Однопалатний

Примітка: на 
референдумі, 
проведеному у 
грудні 2015 року, 
були затверджені 
поправки до 
Конституції, а у 
липні 2016 року 
набув чинності 
новий Виборчий 
кодекс. Відповідно 
до поправок і до 
Кодексу, система 
пропорційного 
представництва 
(замість нинішньої 
змішаної системи) 
буде використана 
на наступних 
загальних виборах, 
які, як очікується, 
будуть проведені у 
2017 році. Виборча 
система, описана 
на цій сторінці, 
відображає 
поправки до 
Конституції і новий 
виборчий кодекс. 
1 загально-
державний  
виборчий округ 
(загальнодержавний 
список) 
13 багатомандатних 
виборчих округів 
(місця у виборчих 
округах)

Пропорційна: система пропорційного представництва з використанням загальнодержавних і окружних 
списків з можливістю другого раунду голосування з метою створити постійну парламентську більшість 
(54% від загальної кількості місць). Загальнодержавний список і окружні списки: кожна політична 
партія або альянс політичних партій, які балотуються на виборах, подає один загальнодержавний 
список кандидатів і один виборчий список для кожного округу. Бюлетені і голосування: на одній 
сторінці бюлетеня вміщено загальнодержавний список із зазначенням порядку у якому кандидати 
будуть обиратися (закритий список). Інша сторінка відображає кандидатів у виборчому окрузі 
без зазначення порядку, у якому вони будуть обиратися (відкритий список). Кандидати, висунуті 
у виборчому окрузі, також входять до загальнодержавного списку. Кожен виборець голосує за 
партію у загальнодержавному виборчому списку і може також віддати преференційний голос за 
кандидата, висунутого у виборчому окрузі. Чотири місця зарезервовані для національних меншин: 
до загальнодержавних списків кожної партії або альянсу можна додати другу частину, яка включає 
кандидатів, що представляють чотири найбільші національні меншини (єзиди, росіяни, ассирійці і 
курди). До цієї частини можуть бути включені чотири розділи (по одному для кожної національної 
меншини), у кожному з яких може бути до чотирьох кандидатів. Метод д’Ондта використовується 
для розподілу цих чотирьох місць. Якщо партія не має кандидата – представника меншини,  місце 
переходить до партії з наступним найбільшим числом голосів, яка має кандидата – представника 
меншини. Розподіл місць: політичні партії, які незалежно беруть участь у виборчих перегонах, 
повинні подолати 5% бар’єр. Блоки повинні отримати мінімум 7% голосів. Місця у першу чергу 
надаються партіям на загальнодержавному рівні відповідно до кількості голосів, отриманих за 
загальнодержавний список. Далі половина місць, отриманих кожною партією, розподіляється 
відповідно до загальнодержавного списку і половина відповідно до окружних списків. Кількість 
місць округлюється у меншу сторону для загальнодержавних списків і у більшу сторону для 
окружних списків. Місця за загальнодержавним списком надаються кандидатам у порядку, в 
якому кандидати розміщені у цьому списку. Місця за окружними списками надаються кандидатам 
відповідно до кількості преференційних голосів, які вони отримали. Кандидати, які отримують 
місце за окружним списком, будуть викреслені із загальнодержавного списку. Можливий другий 
тур голосування, але якщо партія або блок отримує постійну парламентську більшість (54% від 
загальної кількості місць), другий тур не буде проводитися. Якщо жодна партія або блок не утворює 
постійної більшості, проводяться коаліційні переговори після оголошення попередніх результатів. 
Щоб сформувати коаліційний уряд, необхідно забезпечити постійну парламентську більшість. 
Проте до коаліції можуть входити максимум дві партії або два блоки. Якщо постійна парламентська 
більшість не утворена протягом 28 днів від дня голосування, буде проведено другий тур виборів 
між двома партіями або альянсами, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Два 
конкуренти можуть створювати нові блоки з іншими партіями, які змагалися у першому раунді. Метод 
заповнення вакантних місць у період між проведенням чергових виборів: вакантні місця у першу 
чергу отримують кандидати, які програли на виборах у виборчому окрузі та які набрали наступну 
найбільшу кількість преференційних голосів після переможця. Якщо більше немає кандидатів, які 
відповідають цьому критерію, далі вакантні місця отримують кандидати, які стоять наступними 
у черзі у загальнодержавному списку і від тієї самої партії. Кандидати з національних меншин 
обираються у першу чергу, після цього ідуть інші кандидати. Вакантні місця заповнюються таким 
чином, що кількість чоловіків або жінок ніколи не зменшується нижче 25%. Якщо необхідно, вакантні 
місця отримує наступний найбільш популярний кандидат менш представленої статі у першій частині 
загальнодержавного списку.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

АВСТРІЯ Федеральна 
рада Двопалатний 9 багатомандатних виборчих 

округів (від 3 до 12 місць) Інша

АВСТРІЯ Національна 
Рада Двопалатний

9 багатомандатних округів 
(від 7 до 36 місць у кожному), 
утворені у межах провінцій 
(земель) країни; місця 
надаються кожній залежно 
від кількості населення. 
Провінції розподіляються на 43 
регіональні виборчі округи

Пропорційна: система закритих партійних списків з пропорційним 
представництвом із застосуванням методу Хейра у регіональних 
і провінційних виборчих округах, а також методу д’Ондта на 
федеральному рівні; партіям необхідно подолати 4-відсотковий 
бар’єр для отримання представництва. Немає зарезервованих місць 
або квот для жінок, етнічних меншин або інших категорій. Вакантні 
місця, які виникають у період між проведенням чергових виборів, 
заповнюються «наступним у черзі» кандидатом у списку партії, яка 
займала це місце.

АЗЕРБАЙДЖАН Національна 
асамблея Однопалатний 125 одномандатних виборчих 

округів

Мажоритарна система: система простої більшості голосів в 
одномандатних округах («FPTP»). З метою заповнити вакантні 
місця, які утворюються у період між проведенням чергових виборів, 
проводяться проміжні вибори, за винятком ситуацій, коли лишилося 
менше 120 днів до закінчення терміну повноважень Асамблеї.

БІЛОРУСЬ Рада Республіки Двопалатний

7 багатомандатних виборчих 
округів (8 місць), що утворені у 
шести регіонах країни і столиці 
(Мінськ)

Мажоритарна система: таємне голосування за мажоритарною 
системою на сесіях місцевих рад.

БІЛОРУСЬ Палата 
представників Двопалатний 110 одномандатних виборчих 

округів

Мажоритарна система: проста більшість голосів. У першому турі 
голосування вважається дійсним, якщо понад 50% виборців, що 
мають право брати участь у голосуванні, проголосували. Кандидати, 
які отримали понад 50% голосів, оголошуються обраними. Якщо 
жоден з кандидатів не отримує 50% голосів, упродовж двох 
тижнів після дня голосування проводиться другий тур виборів між 
двома кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів. 
Голосування у другому турі виборів вважається дійсним, якщо 
понад 25% виборців, які мають право брати участь у голосуванні, 
проголосували. Кандидат, який отримав просту більшість голосів, 
отримує місце. Якщо другий тур голосування проводиться тільки 
для одного кандидата, кандидат повинен отримати підтримку 
більше половини виборців, які беруть участь у виборах.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

БЕЛЬГІЯ Палата 
представників Двопалатний

11 багатомандатних вибор-
чих округів (кількість місць у 
кожному – від 4 до 24)
Виборчі округи Брюссель-
Халле-Вілворде і Левен  були 
замінені на виборчі округи 
Брюссель-столиця (утворений 
в адміністративному 
районі Брюссель-столиця) 
та Фламандський Брабант 
(утворений у провінції 
Брабант). До останнього 
входить виборчий кантон Сінт-
Генесіус Роде. Виборці у цьому 
кантоні можуть голосувати 
або за список, представлений 
у виборчому окрузі Брюссель-
столиця або за список,  
представлений у виборчому 
окрузі Фламандський Брабант

Пропорційна: система партійних списків. Кожна партія висуває 
один список на кожен виборчий округ. У списку кандидатів не 
може бути різниця на більше, ніж одне місце, між кандидатами 
(основними і заступниками кандидата) кожної статі. Перші два 
кандидати (основний і заступник кандидата) у кожному списку не 
можуть бути однієї статі. Місця розподіляються згідно з методом 
д’Ондта. Розщеплення голосів не передбачено, однак можливе 
преференційне голосування стосовно одного і того самого списку.  
Вакантні місця, які виникають у період між проведенням чергових 
виборів, заповнюються заступниками кандидатів, обраними 
одночасно з основними кандидатами. Голосування є обов’язковим; 
будь-яка неучасть у голосуванні за відсутності поважної причини 
карається, при цьому штрафні санкції коливаються у межах від 
можливості накладення грошового штрафу до виключення із 
реєстру.

БЕЛЬГІЯ Сенат Двопалатниий Не застосовується Інше

БОСНІЯ І 
ГЕРЦЕГОВИНА Палата народів Двопалатний Федерація Боснії і Герцеговини 

і Республіка Сербська Інше

БОСНІЯ І 
ГЕРЦЕГОВИНА

Палата 
представників Двопалатний Федерація Боснії і Герцеговини, 

Республіка Сербська

Пропорційна: система пропорційного представництва, що 
базується на партійних списках або незалежних кандидатурах, з 
використанням простої квоти і формули найбільшого залишку для 
місць, які залишилися нерозподіленими. Тільки партії, які здобули 
не менше одного місця під час первинного розподілу (проста квота), 
можуть претендувати на місця під час подальшого розподілу.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

БОЛГАРІЯ Національна 
Асамблея Однопалатний

31 багатомандатний виборчий 
округ (місця розподіляються за 
кількістю населення)

Змішана система: 31 член обирається на основі використання 
системи простої більшості (FPTP);  209 членів обираються за 
системою пропорційного представництва (PR) з використанням 
закритих партійних списків. Ці місця розподіляються відповідно 
до методу Хейра-Німейера. Тільки партії і коаліції, які здобули 
щонайменше 4% голосів за результатами загальнодержавного 
народного голосування, мають право на представництво 
у парламенті. Вакантні місця, які виникають для місць, що 
заповнюються за пропорційною системою (PR), надаються 
«наступним у черзі» кандидатам. Вакантні місця, які виникають 
для місць, які заповнюються за системою  простої більшості (FPTP), 
заповнюються за допомогою проміжних виборів. Проте якщо член 
парламенту, обраний за системою простої більшості (FPTP), йде 
у відставку, щоб зайняти міністерську посаду, його/її місце буде 
надано «наступному у  черзі» кандидату від тієї самої партії із 
системи пропорційного представництва.

ХОРВАТІЯ Хорватський 
парламент Однопалатний

10 багатомандатних виборчих 
округів (14 місць у кожному) в 
районі Республіки Хорватія  на 
140 місць 
1 спеціальний виборчий округ 
(три місця) для громадян 
Хорватії, які проживають за 
кордоном (виборчий округ  
№ 11)
1 загальнодержавний 
виборчий округ (вісім місць), 
що зарезервований для 
автохтонних національних 
меншин  (виборчий округ  
№ 12)

Пропорційна: 140 членів парламенту обираються у 10 виборчих 
округах у країні, кожен виборчий округ забезпечує 14 членів 
парламенту, які обираються за партійними списками або списками 
незалежних кандидатів. Кількість членів, обраних за списком кожного 
виборчого округу, встановлюється за допомогою метода д’Ондта. 
Список повинен отримати не менше 5% голосів, щоб мати право 
на отримання частки цих місць. Троє обираються у спеціальному 
виборчому окрузі тими хорватами, які проживають за кордоном. 
8 обираються членами національних етнічних меншин у країні, у 
спеціальному (загальнодержавному) виборчому окрузі. Вакантні 
місця, які утворюються у період між проведенням чергових виборів, 
заповнюються заступниками кандидатів, обраними одночасно з 
основними кандидатами. Депутат парламенту, обраний за списком, 
висунутий у виборчому окрузі, заміняється кандидатом з того самого 
списку, висунутим політичною партією, яка запропонувала список. 
Депутат парламенту, обраний у виборчому окрузі для етнічних 
меншин, заміняється іншим кандидатом, обраним у тому самому 
виборчому окрузі.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

КІПР Палата 
представників Однопалатний

6 багатомандатних виборчих 
округів (місця розподіляються 
пропорційно до кількості 
населення)

Пропорційна: прямі вибори з пропорційним представництвом за 
партійними списками (відкриті списки) і преференційна система. 
Виборці у першу чергу обирають список єдиної партії (або коаліції 
партій, або єдиного незалежного кандидата), а далі, у рамках 
списку, можуть позначити одну преференцію на кожні чотири 
місця, які підлягають заповненню у їхньому виборчому окрузі.  У 
випадку виборчих округів, у яких є менше, ніж три місця, можна 
позначити тільки одну преференцію. Лідери партій або інші 
кандидати, які очолюють коаліції, не потребують позначки, що 
виражає преференцію, щоб стати обраними.  Місця розподіляються 
серед списків у рамках кожного виборчого округу шляхом ділення 
загальної кількості голосів, поданих за кожен список, на виборчу 
квоту (метод найбільшого залишку з використанням квоти 
Хейра). Решта місць розподіляється серед партій або коаліцій, які 
здобули не менше одного місця у будь-якому виборчому окрузі за 
результатами першого розподілу, або ж, для партій, які здобули 
не менше 1,8% від загальної кількості усіх дійсних голосів, поданих 
по всьому острову  (для коаліцій, які складаються з 2 або більше 
партій, застосовуються цифри відповідно 10% і 20%). Попри 
вищесказане, для списків єдиних партій, які беруть участь у другому 
розподілі місць, необхідно отримати 3,6% від загальної кількості 
поданих голосів, щоб вони мали право на отримання другого місця. 
Вакантні місця, які виникають у період між проведенням чергових 
виборів, отримують неуспішні кандидати від тієї самої партії у 
відповідному виборчому окрузі, що отримали найбільшу кількість 
преференційних голосів відразу після того кандидата, який виграв. 
Голосування є обов’язковим; неучасть у голосуванні без поважної 
причини карається штрафом та/або тюремним ув’язненням.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ЧЕСЬКА 
РЕСПУБЛІКА Палата депутатів Двопалатний 14 багатомандатних виборчих 

округів («виборчі регіони»)

Пропорційна: кожен виборець голосує за партійний список за 
власним вибором і може також подати чотири преференційні 
голоси за індивідуальних кандидатів у списку. Щоб отримати 
представництво у парламенті, кожна партія повинна набрати не 
менше 5% голосів по всій країні. Бар’єр збільшується до 10% для 
коаліцій, які складаються з двох партій, до 15% для коаліцій, які 
складаються з трьох партій, та до 20% для коаліцій, які складаються 
з чотирьох або більше партій. Місця надаються партіям і коаліціям 
за системою д’Ондта. Кандидат, який набирає більше 5% 
преференційних голосів на регіональному рівні, буде розміщений 
у верхній частині партійного списку. У випадках,  коли декілька 
кандидатів набирають понад 5% преференційних голосів, вони 
будуть розміщені у списку у порядку зменшення на основі загальної 
кількості преференційних голосів, яку вони отримали. Вакантні 
місця, що виникають у період між проведенням чергових виборів, 
отримують заступники кандидатів, обрані одночасно з основними 
кандидатами.

ЧЕСЬКА 
РЕСПУБЛІКА Сенат Двопалатний 81 одномандатний виборчий 

округ

Мажоритарна система: система двох турів.  У разі необхідності 
другий тур виборів проводиться через шість днів після першого 
туру. У другому турі немає вимоги подолання бар’єру для того, 
щоб отримати місце. Вакантні місця, які виникають у період між 
проведенням чергових виборів, заповнюються за допомогою 
проміжних виборів, які проводяться упродовж 90 днів, за винятком 
останнього року терміну повноважень того сенатора, який вибув.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ДАНІЯ Данський 
парламент Однопалатний

10 багатомандатних виборчих 
округів, що утворюються в 
адміністративних округах, які 
далі поділяються на 92 округи 
для висування кандидатів

Пропорційна: система пропорційного представництва відповідно 
до модифікованої версії методу Сент-Лагю і квоти Хейра та з 
використанням методу найбільших залишків. Кожен виборець 
може подати або «особистий голос» за одного з кандидатів, або 
голосувати за один із партійних списків. Вони можуть голосувати 
за будь-кого з кандидатів або з партій у їхньому виборчому окрузі, 
не обмежуючись лише тими, які були висунуті у їхньому окрузі для 
висування кандидатів.  Із 175 місць, зарезервованих для власне 
Данії, 135 місць розподіляються у виборчих округах. З метою 
розподілити ці місця з виборчих округів серед політичних груп, 
які беруть участь у виборчих перегонах, загальна кількість голосів, 
поданих за кожну партію у виборчому окрузі, ділиться на  1, 3, 5 
і т.д., тобто на непарні числа, з метою отримати квоти, на основі 
яких відбувається розподіл місць. Використання цього методу 
забезпечує представництво для менших партій. Решта 40 місць, 
або компенсаційні місця, далі надаються  партіям, які або здобули 
не менше одного місця у виборчому окрузі; або здобули, у двох 
виборчих регіонах, принаймні стільки ж голосів, як середня кількість 
дійсних голосів, поданих у регіоні, за місце у виборчому окрузі; або 
здобули щонайменше 2% від кількості усіх дійсних голосів, поданих 
у країні у цілому. Такий розподіл, залежно від голосів, отриманих 
у загальнодержавному масштабі, покликаний усунути  дисбаланс, 
який утворився через розподіл місць у виборчих округах. Коли було 
вирішено, які партії мають право на частку компенсаційних місць, 
кількість місць із 175 місць, на отримання яких кожна партія має 
право на пропорційній основі, розраховується на основі загальної 
кількості голосів, поданих за ці партії в усіх частинах країни. Від 
кількості місць, які таким чином розраховуються для кожної партії, 
віднімається кількість місць в округах, які вже отримані партією. 
Отримана цифра – це кількість компенсаційних місць, які слід 
надати партії. Кінцевий результат цієї системи – це розподіл місць 
у Фолькетингу, який точно відображає частку голосів виборців, 
отриманих партіями. Кандидати, які були висунуті, але не обрані, 
з’являються у списку заступників кандидатів, який складається 
Міністерством внутрішніх справ після кожних чергових виборів. Ці 
заступники кандидатів отримують місця, які стають вакантними у 
період між проведенням чергових виборів.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ЕСТОНІЯ Естонський 
парламент Однопалатний

12 багатомандатних виборчих 
округів (від 6 до 13 місць, 
відповідно до кількості 
населення)

Пропорційна: система прямого голосування за партійні списки 
з пропорційним розподілом місць з трьома турами підрахунку 
голосів відповідно до прямої виборчої квоти. Розподіл решти 
«компенсаційних мандатів», місць що залишилися (26 місць), 
відбувається на основі модифікованого методу д’Ондта.  Кандидати 
розміщуються у бюлетені, на якому кожен виборець позначає 
свій вибір. Під час встановлення результатів виборів для кожного 
виборчого округу розраховується проста квота шляхом поділу 
кількості дійсних голосів, які були подані, на кількість місць, 
виділених цьому виборчому округу; кожен кандидат, який отримав 
більше голосів, ніж ця квота, оголошується обраним. Крім того, 
кандидати, представлені у партійних списках, перераховуються 
за порядком отриманих голосів; кожен із цих списків отримує 
кількість місць, яка дорівнює кількості разів, у які голоси, подані за 
нього, перевищують квоту, при цьому ті кандидати, які отримали 
найбільшу кількість голосів, оголошуються обраними. Нарешті, 
мандати, що не розподілені на районному рівні, розподіляються 
як «компенсаційні мандати» на загальнодержавному рівні 
на основі модифікованого методу д’Ондта серед тих партій і 
виборчих коаліцій, чиї кандидати отримали не менше 5% голосів 
на загальнодержавному рівні. Вакантні місця, які виникають у 
період між проведенням чергових виборів, отримують кандидати, 
які є «наступними у черзі» у списку партії або виборчої коаліції, 
яка раніше займала місце. Вони також відомі як «заступники 
кандидатів».

ФІНЛЯНДІЯ Парламент Однопалатний

14 багатомандатних (від 6 
до 33 місць) провінційних 
виборчих округів 
1 одномандатний виборчий 
округ (провінція Аланд)

Пропорційна: 199 членів парламенту обираються у 14 виборчих 
округах за системою пропорційного представництва. Місця 
надаються окремим партіям, або блокам кількох партій, відповідно 
до методу д’Ондта. Для розподілу місць у межах кожного списку 
кандидати ранжуються згідно з кількістю особистих голосів, 
поданих за них.  У провінції Аланд простою більшістю голосів 
обирається один член. Вакантні місця, які утворюються у період 
між проведенням чергових виборів, отримують особи, які є 
«наступними у черзі» у списку партії, яка раніше займала місце.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ФРАНЦІЯ Національна 
Асамблея Двопалатний

577 одномандатних виборчих 
округів: 
а) 556 для французької 
метрополії 
б) 10 для закордонних 
департаментів  («collectivités 
territoriales»)  
в) 11 для французьких 
громадян, які проживають за 
кордоном»

Мажоритарна система голосування у два тури в одномандатних 
округах: кандидат стає обраним у першому турі, якщо він/вона 
здобуває абсолютну більшість від загальної кількості голосів, які 
були подані, за умови, що ця кількість дорівнює чверті від числа 
зареєстрованих виборців у конкретному виборчому окрузі. Для 
того, щоб мати право вийти у другий тур, кандидати повинні 
отримати кількість голосів, яка дорівнює щонайменше 12.5% від 
загальної кількості зареєстрованих виборців. Проте якщо тільки 
один кандидат задовольняє цю умову, особа, яка вийшла на 
друге місце за кількістю отриманих голосів у першому турі,  може 
також брати участь у другому турі, під час якого достатньо простої 
більшості голосів для того, щоб стати обраним. Якщо місце стає 
вакантним протягом періоду скликання законодавчого органу, 
альтернативний кандидат, який був обраний разом з основним 
кандидатом, запрошується для того, щоб зайняти місце, якщо 
основний кандидат помирає або його / її призначають на державну 
посаду або на посаду члена Конституційної Ради, або ж коли 
основного кандидата відкликають для виконання тимчасового 
доручення за призначенням уряду і цей період продовжується на 
термін, що перевищує шість місяців; у всіх інших випадках проміжні 
вибори проводяться упродовж шести місяців після звільнення місця 
(за винятком ситуацій, коли вакантне місце утворюється в останній 
рік періоду скликання законодавчого органу).

ФРАНЦІЯ Сенат Двопалатний

128 територіальних виборчих 
округів (кількість місць 
залежить від кількості 
населення), що становлять 
департаменти французької 
метрополії, закордонні 
департаменти і території, 
територіальні громади і 
французькі громадяни, які 
проживають за кордоном 

Інше



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ГРУЗІЯ Парламент Однопалатний

1 загальнодержавний 
виборчий округ за 
пропорційною системою
73 одномандатні виборчі 
округи за мажоритарною 
системою

Змішана: 77 місць за системою пропорційного представництва 
(система закритих партійних списків) Партії, які долають 5% бар’єр, 
мають право на отримання місць за пропорційною системою. 73 
місця за системою простої більшості (FPTP). Якщо жодний кандидат 
не отримає 30% дійсних голосів, між двома кандидатами, які здобули 
найбільшу кількість голосів, буде проведено  другий тур виборів.

НІМЕЧЧИНА Федеральна 
Рада Двопалатний

16 багатомандатних 
виборчих округів (від 3 до 6 
місць), утворених у межах  
адміністративних округів 
(землях)

Інше

НІМЕЧЧИНА Німецький 
Бундестаг Двопалатний

299 виборчих округів 
16 багатомандатних виборчих 
округів, які утворені у складі 
федеральних земель (складові 
частини федерації), що 
обирають не менше 299 членів 
(див. нижче)

Змішана: 299 членів Бундестагу обираються за системою простої 
більшості (FPTP) і решта місць заповнюється за системою 
пропорційного представництва з використанням партійних списків.  
Кожен виборець має 2 голоси: 1 («перший голос») за індивідуального 
кандидата в одному з округів (мажоритарна система), а також 1 
(«другий голос») за партійний список у федеральних землях. За 
мажоритарною системою, кандидат, який набирає найбільшу кількість 
перших голосів у кожному виборчому окрузі, оголошується обраним. 
Місця за пропорційною системою розподіляються відповідно до 
методу Сент-Лагю/Шеперса. Партії, які отримали не менше 5% 
других голосів, поданих по всій країні, або ті, які здобули не менше 
трьох місць за мажоритарною системою, мають право на отримання 
місць за системою пропорційного представництва. Якщо партія 
здобуває більше місць за мажоритарною системою (перший голос), 
ніж та кількість, на яку вона має право за результатами  виборів за 
системою пропорційного представництва (другий голос), вона може 
залишити за собою додаткові місця, які називаються «надлишкові 
місця» (Überhangmandate). Відповідно до поправок, внесених у 
2013 році до Федерального Закону про вибори, у випадках, коли 
деякі партії отримують надлишкові місця, іншим партіям додаються 
“компенсаційні місця” (Ausgleichsmandate) з метою забезпечити повну 
пропорційність частки голосів для всіх партій на загальнодержавному 
рівні. Вакантні місця, які утворюються для політичної партії, 
заповнюються «наступним у черзі» кандидатом від тієї самої партії 
(навіть місця, які стають вакантними через звільнення членів, обраних 
за мажоритарною системою. Це правило поширюється на всі місця, 
у тому числі надлишкові місця і компенсаційні місця. Вакантні місця, 
які займали незалежні кандидати, заповнюються за допомогою 
спеціальних виборів у тому виборчому окрузі.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ГРЕЦІЯ Грецький 
парламент Однопалатний

56 виборчих округів на 288 
місць (48 багатомандатних 
виборчих округів і 8 
одномандатних виборчих  
округів)
1 багатомандатний 
загальнодержавний виборчий 
округ на 12 місць

Пропорційна: система партійних списків з використанням відкритих 
списків. Відповідно до параграфу 11 статті 72 Указу Президента 
26/2012 (Закон про вибори), якщо загальні вибори проводяться 
у період протягом 18 місяців після попередніх виборів, у такому 
разі відновлюються і застосовуються положення Указу Президента 
152/1985, що стосуються розподілу місць за закритими списками. 
Партії повинні набрати щонайменше 3% голосів, щоб отримати 
представництво у парламенті. 250 місць розподіляються відповідно 
до системи Хагенбаха-Бішофа. Партія, що отримує найбільшу 
кількість дійсних голосів, має право на 50 місць, які надаються 
кандидатам у партійному списку, висунутому партією. За певних 
обставин, система більшості голосів використовується для розподілу 
місць, які залишилися незайнятими, на загальнодержавному рівні. 
Система простої більшості голосів використовується у восьми 
одномандатних виборчих округах. Вакантні місця, які виникають у 
період між проведенням чергових виборів, отримують «наступні 
у черзі» кандидати у партійному списку, висунутому тією самою 
партією. Голосування є обов’язковим до досягнення віку 70 
років. Неучасть у голосуванні карається позбавленням волі на 
строк від одного місяця до одного року, а також втратою роботи 
для правопорушника (втім, ніхто ніколи не був притягнутий до 
відповідальності).



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

УГОРЩИНА Національна 
Асамблея Однопалатний

106 одномандатних 
виборчих округів  
1 загальнодержавний 
виборчий округ (93 члени 
асамблеї обираються за 
системою пропорційного 
представництва)

Змішана: система змішаного пропорційного представництва (MMP), 
система простої більшості (FPTP) для місць, які заповнюються у 106 
виборчих округах. Система пропорційного представництва для обрання 
93 членів Асамблеї за національними списками. Партії, які отримали 
більше 5% голосів, мають право на отримання місць. Дві партії з єдиним 
списком повинні отримати щонайменше 10% голосів, а об’єднані списки 
трьох або більше партій – 15% голосів. Місця за загальнодержавними 
списками розподіляються пропорційно до голосів, які були подані за них, 
а надлишкові голоси партій (див. нижче) за формулою д’Ондта. Кандидати 
від партії можуть також отримати місця у парламенті непрямим шляхом за 
допомогою так званих “надлишкових голосів”, поданих в одномандатних 
округах. Вони складаються з голосів, поданих за кандидатів від партії, 
які програли, та голосів, поданих за кандидатів від партії, які фактично 
не були необхідні для отримання місць (різниця у кількості голосів між 
найбільш успішними кандидатами і кандидатами, що знаходяться на 
другому місці у даному виборчому окрузі). Кожен виборець, який проживає 
в Угорщині, віддає два голоси: один голос за індивідуального кандидата 
і один за партійний список. Виборці, які не мають постійного місця 
проживання в Угорщині, можуть голосувати за партійний список. Виборці, 
які реєструються як члени національної меншини (див. примітку), можуть 
голосувати за список відповідної меншини замість того, щоб голосувати за 
загальнодержавні партії.  Примітка: 13 національних меншин, які офіційно 
визнані в Угорщині, це – вірмени, болгари, хорвати, німці, греки, поляки, 
рома, румуни, русини, серби, словаки, словенці та українці. Щоб отримати 
перший мандат, для списку меншини необхідно отримати тільки чверть 
(1/4) голосів від тієї кількості, яка необхідна для «нормального» партійного 
мандату. Національні меншини, які не виграли місця, можуть делегувати 
до парламенту своїх речників. Вакантні місця, які виникають у період між 
проведенням чергових виборів, заповнюються за допомогою проміжних 
виборів (в одномандатних округах), тимчасом як вакантні місця, що 
утворилися на місцях, які заповнюються за загальнодержавним списком, 
заповнюються відповідною партією з числа кандидатів, які входили до її 
первісного списку.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ІСЛАНДІЯ Парламент Однопалатний

Багатомандатні  
виборчі округи -  
10-11 місць у кожному. 
Точна кількість і межі 
виборчих округів 
визначаються у Законі 
про вибори

Пропорційна: система партійних списків з використанням закритих партійних 
списків. 54 з 63 місць заповнюються за результатами виборів у виборчих округах 
(д’Ондт). Решта 9 місць – це додаткові місця, які виділяються для окремих 
виборчих округів. Додаткові місця виділяються відповідно до методу д’Ондта, 
з метою надати кожній партії кількість місць пропорційно до частки голосів, 
поданих за партію по всій країні. Партія повинна набрати 5% від усієї кількості 
голосів, поданих по всій країні, щоб отримати додаткове місце.  Вакантні місця, 
які виникають у період між проведенням чергових виборів, заповнюються 
заступниками кандидатів, які обираються одночасно з основними кандидатами, 
у такому порядку, у якому вони розміщені у списку відповідної партії.

ІРЛАНДІЯ Палата 
представників Двопалатний

40 багатомандатних 
виборчих округів (від 3 
до 5 місць)

Пропорційна: система пропорційного представництва у рамках системи єдиного 
перехідного голосу. За цією системою, кожен виборець отримує виборчий 
бюллетень, який містить імена усіх кандидатів у його/її виборчому окрузі.  
Він/вона голосує за одного з них, вписуючи цифру 1 навпроти імені кандидата, 
якого він/вона обирає; далі виборець за своїм бажанням може вказати порядок 
преференцій щодо інших кандидатів, додаючи цифри 2, 3, 4, і т.д. поряд з 
їхніми іменами. Коли розпочинається підрахунок голосів, бюлетені ретельно 
перемішують і сортують за першим вибором, який був позначений. Загальна 
кількість дійсних бюлетенів далі підраховується, а з цієї цифри розраховується 
виборча квота шляхом ділення кількості місць, що підлягають заповненню, 
плюс один. Кандидати, які отримали кількість перших преференцій, яка 
дорівнює цій квоті або перевищує цю квоту під час першого підрахунку голосів, 
оголошуються обраними. Якщо жодний з кандидатів не досяг квоти, кандидат, 
який отримав найменшу кількість голосів, виключається з перегонів і його/її 
голоси переходять до кандидата, для якого позначається друга преференція. 
Якщо кандидат отримує більше голосів, ніж квота, яка необхідна для того, щоб 
стати обраним, надлишкові голоси передаються пропорційно решті кандидатів 
відповідно до подальших преференцій, висловлених виборцями. Коли кількість 
решти кандидатів, які не стали ні обраними, ні виключеними, зрівняється з 
кількістю вакантних місць, які потрібно заповнити, ці кандидати оголошуються 
обраними, незважаючи на те, що вони могли і не досягти квоти. Вакантні місця, 
які виникають у період між проведенням чергових виборів, заповнюються за 
допомогою проміжних виборів.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ІРЛАНДІЯ Сенат Двопалатний 41 багатомандатний 
виборчий округ Інше

ІТАЛІЯ Палата 
депутатів Двопалатний

26 багатомандатних 
виборчих округів на 617 
місць - 1 одномандатний 
виборчий округ у Валле-
д’Аоста
1 виборчий округ для 
італійців, які перебувають 
за кордоном, що 
представляють 4 
географічні групи (12 місць): 
a) Європа (у тому числі 
уся територія Російської 
Федерації і Туреччина); 
b) Південна Америка;
c) Північна і Центральна 
Америка; 
d) Африка, Азія, Океанія і 
Антарктика

Пропорційна: система пропорційного представництва для 629 із 630 
місць з використанням списків партій, що утворюють виборчі блоки, для 
обрання 617 із 630 членів парламенту в Італії та для обрання 12 членів 
парламенту італійськими громадянами, що перебувають за кордоном. 
Система простої більшості (FPTP) для одномандатного виборчого округу 
у Валле-д’Аоста. Мінімальний бар’єр для отримання місця у Палаті 
депутатів становить: для політичної коаліції - 10 % від загальної кількості 
дійсних голосів; для політичної партії (списку) у рамках коаліції - 2% від 
загальної кількості дійсних голосів; для політичної партії (списку), який не 
пов’язаний з жодною політичною коаліцією - 4% від загальної кількості 
голосів, поданих по всій країні; для списків мовних меншин - 20% голосів, 
поданих у їхньому виборчому окрузі. Проте будь-який список, який отримає 
найбільшу кількість голосів серед усіх списків і який не набере 2% голосів, 
також матиме право на отримання місця. Якщо політична коаліція або 
партія з найбільшою кількістю голосів не отримає 340 місць, їй будуть 
надані «бонусні» місця для того, щоб ця політична коаліція або партія могла 
набрати 340 місць відповідно до вимоги. Решта 277 місць розподіляються 
між іншими коаліціями або неафілійованими списками на основі 
використання квоти, що є цілим числом, та методу найбільшого залишку. 
Місця, які стають вакантними у період між проведенням чергових виборів, 
надаються «наступним у черзі» кандидатам зі списку тієї самої партії. 
Проміжні вибори проводяться у випадку, якщо вакантні місця утворилися за 
місцями, які заповнюються за мажоритарною системою.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ІТАЛІЯ Сенат Двопалатний

20 багатомандатних 
виборчих округів (302 
місця)  - 1 одномандатний 
виборчий округ у Валле-
д’Аоста (1 місце)
6 одномандатних виборчих 
округів у Трентіно-Альто-
Адідже (6 місць), які 
порівну розподіляються 
між італомовною 
провінцією Тренто (Трент) 
та німецькомовною 
провінцією Болцано 
(Південний Тіроль)
1 виборчий округ для 
італійців, які проживають 
за кордоном, що 
представляють 4 
географічні групи (6 місць): 
a) Європа (у тому числі 
уся територія Російської 
Федерації і Туреччина);
b) Південна Америка; 
c) Північна і Центральна 
Америка; 
d) Африка, Азія, Океанія і 
Антарктика

Пропорційна: система пропорційного представництва із застосуванням 
методу д’Ондта до регіональних результатів голосування для заповнення 
302 місць, система пропорційного представництва для виборчого 
округу для італійців за кордоном, що представляє 4 географічні групи (6 
місць). Мажоритарна система для одномандатних виборчих округів у 
Валле-д’Аоста і Трентіно-Альто-Адідже (12 місць).  Мінімальні значення 
для отримання місця у Сенаті базуються на регіональних результатах 
голосування: для політичної коаліції – 20% від загальної кількості дійсних 
голосів у кожному регіоні /виборчому окрузі; для політичного списку у 
рамках коаліції – 3% від загальної кількості дійсних голосів у кожному 
регіоні / виборчому окрузі; для політичної партії (списку), не пов’язаної з 
жодною політичною коаліцією – 8% від загальної кількості дійсних голосів у 
кожному регіоні / виборчому окрузі. Якщо політична коаліція або політична 
партія, яка здобула найбільшу кількість голосів, не отримала 55% місць, які 
підлягають заповненню у регіоні, їй надаються «бонусні» місця для того, 
щоб вона здобула не менше 55% голосів, які необхідні у регіоні. Решта 
місць розподіляється серед інших коаліцій, які мають право на отримання 
місць, та індивідуальних партій. Проте у Молізе, де обираються тільки 
два сенатори, не надаються бонусні місця для забезпечення регіональної 
більшості. Місця, які стають вакантними у період між проведенням чергових 
виборів, отримують «наступні у черзі» кандидати із списку тієї самої партії. 
Проміжні вибори проводяться у випадку необхідності заповнення місць, які 
мають бути заповнені за мажоритарною системою.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ЛАТВІЯ Парламент Однопалатний

5 багатомандатних 
виборчих округів (від 13 
до 32 місць у кожному): 
Рига (яка також включає 
закордонні виборчі 
дільниці), Відземе, Латгале, 
Курземе і Земгале

Пропорційна: система партійних списків із преференційним голосуванням. 
Виборці голосують за списки кандидатів, але можуть також висловити 
свою підтримку або відхилення кандидата. Тільки ті партії, що здобувають 
щонайменше 5% від усіх голосів, поданих по всій країні, здобувають 
представництво у Сеймі. Розподіл місць серед них заснований на методі 
Сент-Лагю.  У кожному списку порядок кандидатів міняється, щоб 
відобразити преференції, висловлені виборцями. Голос, поданий за 
кожного кандидата, дорівнює кількості голосів, поданих за список, плюс 
-мінус конкретні голоси. Ті кандидати, які отримали найбільшу кількість 
сумарних голосів, оголошуються обраними, аж доки не буде вичерпана 
кількість місць, виділена кожному списку. Немає зарезервованих місць 
або квот для жінок, етнічних меншин або інших категорій. Вакантні місця, 
які утворюються у період між проведенням чергових виборів, отримують 
«наступні у черзі» кандидати зі списку тієї самої партії.

ЛІХТЕНШТЕЙН Дієт 
(Парламент) Однопалатний

2 багатомандатні виборчі 
округи (15 місць - Верхній 
Ліхтеншнейтн і 10 місць - 
Нижній Ліхтенштейн)

Пропорційна: система пропорційного представництва з використанням  
простої виборчої квоти  з розподілом решти місць на основі  методу 
найбільших залишків. Щоб претендувати на місця у Ландтагу, партія 
повинна отримати 8% голосів по всій країні. Якщо поділ на відповідну квоту 
не дає у результаті стільки обраних депутатів, скільки є місць, які підлягають 
заповненню у відповідному виборчому окрузі, відбувається другий етап 
поділу «додаткових голосів» серед тих партій, які задовольнили вимогу 8%. 
Кожен список містить, наскільки це можливо, стільки кандидатів, скільки 
є місць, що підлягають заповненню. Голос, відданий за кандидата, також 
рахується як голос, відданий за його партію. Місця, які здобуває кожен 
список, надаються тим кандидатам у ньому, які отримали найбільшу 
кількість голосів. Вакантні місця, які виникають у період між проведенням 
чергових виборів, отримують «наступні у черзі» кандидати з відповідного 
партійного списку. Проміжні вибори проводяться у випадку, якщо це 
правило не можна застосувати. Голосування є обов’язковим.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ЛИТВА Парламент Однопалатний

71 одномандатний 
виборчий округ 
1 багатомандатний (70 
місць) загальнодержавний 
виборчий округ 

Змішана система: кандидат вважається обраним в одномандатному 
виборчому окрузі, якщо не менше 40% зареєстрованих виборців цього 
виборчого округу взяли участь у виборах, при цьому  зазначений 
кандидат отримав більше половини голосів, поданих зареєстрованими 
виборцями. Якщо менше 40% зареєстрованих виборців взяли участь у 
виборах, кандидат, який отримав більшість, але не менше однієї п’ятої 
голосів, поданих усіма зареєстрованими виборцями цього виборчого 
округу, повинен вважатися обраним. Якщо більше двох кандидатів взяли 
участь у виборах і жодний не став обраним відповідно до вищезазначеної 
процедури, через два тижні проводиться друге голосування, у якому 
повинні взяти участь 2 кандидати, які отримали найбільшу кількість 
голосів.  У цьому випадку кандидат, який отримав більше голосів, 
незалежно від кількості голосів, повинен вважатися обраним. У випадку, 
коли обидва кандидати набрали однакову кількість голосів, кандидат, 
який набрав більше голосів під час першого голосування, оголошується 
обраним. Якщо обидва кандидати отримали однакову кількість голосів 
під час першого голосування, проводиться жеребкування для визначення 
переможця. Пропорційна система з висуванням партійних списків у 
загальнодержавному виборчому окрузі, на основі правил простої квоти 
і найбільших залишків, при цьому уся країна утворює один виборчий 
округ (на 70 місць). Для того, щоб вибори були дійсними, не менше 25% 
електорату повинні взяти участь у голосуванні. Вакантні місця, які виникають 
у період між проведенням чергових виборів, заповнюються за допомогою 
проміжних виборів (в одномандатних округах) або «наступними у черзі» 
кандидатами від тієї самої партії  (у багатомандатних округах).



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ЛЮКСЕМБУРГ Палата 
депутатів Однопалатний

4 багатомандатні 
виборчі округи (23 
місця - південь, 21 місце 
- центр, 9 місць - північ і 
7 - схід)

Пропорційна: система пропорційного представництва за партійними списками 
з розподілом місць за методом Хагенбаха-Бішофа. У рамках цієї системи 
політичні групи подають списки кандидатів, число яких не може перевищувати 
кількість місць, які підлягають заповненню у виборчому окрузі. Виборці 
можуть віддати преференційниий голос або розділити свій голос між різними 
списками. Відповідно, вони можуть або голосувати за список (у цьому випадку 
він вважається таким, який отримав кількість голосів, що дорівнює кількості 
голосів, яку виборець мав право подати), або за конкретні імена у будь-
якому списку (у цьому випадку їхні голоси не можуть перевищувати кількість 
депутатів, які мають бути обраними у конкретному окрузі). Кожен партійний 
список отримує стільки місць, у скільки разів загальна кількість голосів, 
поданих за нього (індивідуальні кандидати і списки), перевищує відповідну 
квоту. Решта місць розподіляється серед партій з найвищою середньою 
кількістю після другого підрахунку. Вакантні місця, які утворюються у період 
між проведенням чергових виборів, отримують «наступні у черзі» кандидати, 
тобто, кандидати із партійного списку тієї самої партії, які отримали найвищу 
кількість голосів серед тих, хто не був обраний. Голосування є обов’язковим 
для громадян, що проживають у країні до досягнення віку 75 років. Тільки 
громадянам віком старше 75 років і тим, які проживають за кордоном, 
дозволяється голосувати по пошті. Неучасть у голосуванні карається штрафом  
у розмірі від 100 до 250 євро. У разі, якщо виборець повторно не голосує 
упродовж періоду п’яти років, штраф може збільшитися до розміру, що 
коливається у межах від 500 і 1000 євро, а також громадяни ризикують тим, 
що їхні імена  можуть бути викреслені із списку виборців. Вибори проводяться 
кожні п’ять років в останню неділю червня. Якщо дата збігається з Трійцею, 
вибори проводяться в останню неділю травня. Парламентські вибори повинні 
проводитися у той же день, що і вибори до Європейського парламенту, якщо 
термін їх проведення настає у червні того самого року.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

МАЛЬТА Палата 
представників Однопалатний

13 багатомандатних 
виборчих округів (5 
місць) («дивізіони»)

Пропорційна: система єдиного перехідного голосу.  Кожен виборець вказує 
свій розподіл преференцій серед усіх кандидатів у своєму виборчому окрузі, 
незалежно від того, яку політичну партію представляють кандидати. Під час 
першого підрахунку голосів, ті, які задовольняють квоту Хагенбаха-Бішофа, 
оголошуються обраними. Якщо будь-яке місце залишається вакантним, 
надлишкові голоси, здобуті кандидатами, які вже стали обраними, передається 
на пропорційній основі решті кандидатів за другою вказаною преференцією. 
Голоси, які передаються таким чином, додаються до голосів, набраних кожним 
кандидатом, що залишився. Кандидат (кандидати), що отримав кількість 
голосів, що дорівнює квоті або перевищує квоту, стає обраним. Кандидати з 
найнижчою кількістю голосів виключаються та їхні голоси передаються іншим 
кандидатам, що залишилися, залежно від наступної преференції,  зазначеної 
у виборчому бюлетені. Та сама операція повторюється доти, доки більше не 
залишиться місць, які підлягають заповненню. У випадках, коли дві партії 
здобувають парламентське представництво на чергових виборах, можуть бути 
обрані додаткові члени парламенту відповідно до Конституції, щоб гарантувати, 
що партія з більшістю голосів, що висловлюють перші преференції виборців, 
отримує перевагу в одне місце у Палаті представників. Додаткові місця 
надаються решті невибраних кандидатів партії, що перемогла, незалежно від 
виборчого округу, у якому вони змагалися. Кандидати на загальних виборах 
можуть брати участь у перегонах не більше ніж у двох округах. У випадку, коли 
вони стають обраними у двох виборчих округах, вони повинні обрати округ, який 
вони будуть представляти після виборів. Місця, звільнені цими кандидатами, 
будуть заповнені за допомогою проведення «звичайних виборів» до першої 
сесії Палати представників (яка має бути проведена упродовж двох місяців після 
оголошення офіційних результатів загальних виборів Президентові). Будь-які 
кандидати, які програли на загальних виборах, можуть змагатися як кандидати 
під час звичайних виборів у виборчому окрузі. Проте на практиці тільки 
кандидати від партії, яка звільнила місце, беруть участь у виборчих перегонах 
на звичайних виборах (таким чином, загальні результати виборів залишаються 
без змін). Щоб стати обраними у звичайних виборах, кандидати повинні 
отримати понад 50% від загальної кількості поданих голосів. Інші вакантні місця, 
які виникають у період між проведенням чергових виборів, заповнюються за 
допомогою проміжних виборів.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

МОНАКО Національна 
рада Однопалатний

1 багатомандатний 
загальнодержавний 
виборчий округ

Пропорційна: система пропорційного представництва за списками. Кожен 
бюлетень включає імена кандидатів із списку тієї самої партії /коаліції, 
який не повинен перевищувати загальну кількість місць, які підлягають 
заповненню (тобто, 24). Кожен виборець може або схвалити один із списків 
у цілому, або замінити деяких кандидатів в різних списках партій / коаліцій 
(«панашаж»), зазначаючи повне ім’я кандидатів на свій вибір. Бюлетень 
після «панашажу» не повинен містити більше імен, ніж кількість місць, які 
підлягають заповненню.  Перші, хто мають стати обраними - це шістнадцять 
кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів. У випадку однакової 
кількості голосів старший за віком кандидат оголошується обраним. Решта 
вісім місць заповнюються із виборчих списків, які здобули не менше 5% 
дійсних голосів відповідно до системи пропорційного представництва. 
Кожен список отримує кількість місць, що дорівнює кількості разів, у яку 
загальна кількість дійсних голосів, поданих за всіх кандидатів у списку, 
перевищує виборчу квоту. Виборча квота обчислюється шляхом ділення 
загальної кількості дійсних голосів на кількість місць, які підлягають 
заповненню за пропорційною системою голосування. Всі інші місця 
заповнюються шляхом застосування правила найвищого середнього. Цей 
показник визначається для кожного списку шляхом додавання, кожного 
разу, коли місце залишається, фіктивного місця до кількості місць, яку 
здобув список за допомогою системи пропорційного голосування і шляхом 
поділу загальної кількості голосів, яку він отримав, на кількість місць, 
включаючи фіктивне місце, яке було додано. У кожному списку отримані 
місця надаються кандидатам залежно від кількості отриманих голосів. У 
випадку однакової кількості голосів найстарший за віком кандидат стає 
обраним. Коли утвориться чотири вакантні місця у Національній раді, будуть 
проведені проміжні вибори протягом трьох місяців після того, як останнє 
місце стане вакантним. Проте жодні проміжні вибори не будуть заплановані 
у період шести місяців до загальних виборів, за винятком ситуацій, коли 
кількість вакансій перевищує половину місць у парламенті.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ЧОРНОГОРІЯ Парламент Однопалатний 1 загальнодержавний округ 
на 81 місце

Пропорційна: система партійних списків (закриті списки). Політичні партії 
(незалежно або у складі коаліції) або групи громадян подають єдиний 
виборчий список. Місця розподіляються відповідно до системи найвищого 
середнього з використанням методу д’Ондта. Партії або групи, які отримали 
не менше 3% від загальної кількості дійсних голосів, мають право на 
парламентське представництво. Спеціальний виборчий бар’єр діє для 
виборчих списків, для представників певних груп меншин або певних 
громад, як це зазначено у заявці на участь у виборах або в заголовку 
виборчого списку. У випадку, якщо жодний з них не долає 3% бар’єр, або ж  
вони здобувають окремо не менше 0.7% дійсних голосів, вони мають право 
набрати до трьох місць як єдиний (колективний) виборчий список на основі 
загальної кількості дійсних голосів, яку вони колективно отримують. Цей 
спеціальний бар’єр застосовується до виборчих списків, що представляють 
ті самі групи меншини або громади, на частку яких припадає до 15% від 
загальної чисельності населення у виборчому окрузі, за даними останнього 
перепису населення. Для виборчих списків, які представляють хорватів 
у Чорногорії: у тих випадках, коли жодний з них не отримує 3% дійсних 
голосів, або  окремо отримує щонайменше 0.7% дійсних голосів, найбільш 
успішний список, який отримує щонайменше 0.35% дійсних голосів, 
повинен мати право на одне місце. Вакантні місця, які виникають у період 
між проведенням чергових виборів, заповнюються «наступними у черзі» 
кандидатами від тієї самої партії. Якщо термін повноважень спливає для 
депутата менш представленої статі, наступний кандидат у виборчому списку 
від менш представленої статі стає обраним для заміни депутата, який вибув.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

НІДЕРЛАНДИ Палата 
представників Двопалатний 18 багатомандатних 

виборчих округів

Пропорційна система: система партійних списків з пропорційним 
представництвом. Місця розподіляються на загальнодержавному рівні 
серед різних списків або груп списків, які отримали щонайменше  0.67% 
голосів на  загальнодержавному рівні, при цьому кожному з них виділяється 
скільки місць, скільки разів кількість голосів, поданих за його кандидатів, 
є кратною встановленій загальнодержавній квоті (загальна кількість 
дійсних голосів у країні розділена на кількість місць (150), які підлягають 
заповненню). У кожному списку місця надаються кандидатам відповідно 
до порядку, у якому вони розміщуються у списку. Місця, що залишаються 
незаповненими після першого розподілу, потім заповнюються відповідно 
до методу д’Ондта – методу найвищого середнього. Вакантні місця, які 
виникають у період між проведенням чергових виборів, заповнюються 
кандидатом, що є «наступним у черзі» у списку тієї ж партії, яка раніше 
займала це місце.

НІДЕРЛАНДИ Сенат Двопалатний 12 провінційних рад

Пропорційна: система партійних списків з пропорційним розподілом 
місць, як для членів Другої палати. Вакантні місця, які виникають у період 
між проведенням чергових виборів, заповнюються «наступними у черзі» 
кандидатами з партійного списку тієї самої партії.

НОРВЕГІЯ Парламент Однопалатний

19 багатомандатних 
виборчих округів (від 3 
до 17 місць), утворених у 
межах 19 округів Норвегії

Пропорційна: система партійних списків з пропорційним розподілом місць 
на основі модифікованого методу Сент-Лагю. Із 169 членів, які обираються, 
150 обираються як представники виборчих округів, тимчасом як 19 (одне 
місце з кожного виборчого округу) обираються як «члени сенату в цілому». 
День виборів встановлюється Королем у понеділок вересня певного 
року, зазвичай у перший або другий понеділок місяця. Вакантні місця, які 
виникають у період між проведенням чергових виборів, заповнюються 
заступниками кандидатів, обраними одночасно з основними кандидатами.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ПОЛЬЩА Сейм Двопалатний
41 багатомандатний 
виборчий округ (7-19 
місць), загалом 460 місць

Пропорційна: усі 460 членів обираються за системою пропорційного 
представництва, розподіл місць здійснюється на основі модифікованого 
методу Сент-Лагю. Партії здобувають місця за сукупними голосами, 
відданими за їхніх кандидатів у виборчому окрузі, а далі розподіляють їх 
серед тих, що отримали найвищу загальну кількість голосів. Щонайменше 
35% кандидатів у партійних списках повинні бути жінки та ще 35% – 
чоловіки. Існують бар’єри для участі у розподілі місць: 5% від загальної 
кількості голосів для партійних списків; 8% для списку коаліції. Списки 
національних меншин звільняються від вимог щодо бар’єрів. Вакантні місця, 
які виникають у період між проведенням чергових виборів, заповнюються 
особою, яка є «наступною у черзі» у списку партії, яка раніше займала місце.

ПОЛЬЩА Сенат Двопалатний 100 одномандатних 
виборчих округів

Мажоритарна система: система простої більшості голосів в одномандатних 
округах («FPTP»).  Вакантні місця, що виникають у період між проведенням 
чергових виборів, заповнюються за допомогою проміжних виборів (за 
винятком останніх шести місяців терміну повноважень законодавчого 
органу).

ПОРТУГАЛІЯ Асамблея 
Республіки Однопалатний 22 багатомандатні виборчі 

округи

Пропорційна: система закритих партійних списків з пропорційним 
представництвом на основі методу д’Ондта. Кожен список повинен 
містити стільки імен, скільки є місць, що підлягають заповненню у 
виборчому окрузі. Виборці можуть голосувати тільки за один список.                 
Відповідно до Статті 15 Закону № 14/79 з поправками, «кількість дійсних 
кандидатів у списках, запропонованих на виборах, повинна дорівнювати 
кількості місць, виділених для виборчого округу, зазначеного у списках, 
при цьому вони мають містити не менше ніж два і не більше ніж п’ять 
альтернативних кандидатів». Вакантні місця, які виникають у період між 
проведенням чергових виборів, заповнюються першим із «наступних у 
черзі» кандидатів, які входять до списку тієї самої партії.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

РЕСПУБЛІКА 
МОЛДОВА Парламент Однопалатний 1 загальнодержавний 

виборчий округ

Пропорційна: місця отримують у першу чергу партії, які подолали бар’єр 
Пропорційна: місця отримують у першу чергу партії, які подолали бар’єр 
(див. нижче) і відповідно до їх частки голосів. Решта місць розподіляються 
в послідовному порядку, для кожної партії (або іншої суспільно-політичної 
організації, кожного виборчого блоку), починаючи з кандидата на виборах, 
який отримав найбільшу кількість голосів у порядку зменшення. Наступні 
частки від загальної кількості дійсних голосів, поданих по всій країні, є 
мінімальними бар’єрами, необхідними для отримання представництва у 
парламенті:  для незалежного кандидата - 2%; для партії або суспільно-
політичної організації - 6%; для виборчого блоку, що складаються з 2 
партій, - 9%; для виборчих блоків, які складаються з 3 або більше партій, 
- 11%. Вибори визнаються дійсними, якщо явка становить понад 33%. 
Вакантні місця, які виникають у період між проведенням чергових виборів, 
заповнюються наступними у черзі кандидатами.

РУМУНІЯ Палата 
депутатів Двопалатний

41 виборчий округ на рівні 
адміністративних округів 
(один  виборчий округ на 
один адміністративний 
округ) на 279 місць 
1 виборчий округ у 
Бухаресті на 29 місць 
1 закордонний виборчий 
округ на 4 місця 
1 депутат на кожні 73 000 
мешканців

Пропорційна: система пропорційного представництва за списком. Політичні 
партії, які самостійно беруть участь у виборчих перегонах, повинні подолати 
наступні бар’єри з метою набрати представництво у парламенті: 5% від 
загальної кількості дійсних голосів, поданих на загальнодержавному рівні, 
або 20% від загальної кількості дійсних голосів, поданих у щонайменше 
чотирьох виборчих округах. Відповідні бар’єри для політичних блоків 
складають: 8% для блоків, що складаються з двох партій, 9% для блоків, 
що складаються з трьох партій, а також 10% для блоків, що складаються з 
чотирьох і більше партій.  Зарезервовані місця для національних меншин: 
національна меншина має право на одне місце у Палаті депутатів, якщо 
дотримані наступні умови: меншина не виграла жодного місця у будь-
якій з палат парламенту,  організація громадян, що представляє цю 
меншину, має місце у Раді національних меншин, організація громадян у 
цілому отримала щонайменше 5% від кількості дійсних голосів, поданих 
за одного обраного депутата в середньому. Протягом 30 днів після дати 
виборів організації, які бажають отримати право на резервні місця, повинні 
подати до Центрального виборчого бюро документ, у якому перераховані 
щонайменше 15% тих, які оголосили себе належними до цієї меншини. Не 
існує верхньої межі для кількості місць, зарезервованих для організацій 
меншин. Проте оскільки існує 19 законно встановлених національних 
меншин, а також чеська і словацька меншини представлені однією 
особою, існує дійсний максимум 18 національних меншин, представлених 
відповідно до зарезервованих місць. Вакантні місця, які виникають у 
період між проведенням чергових виборів, заповнюються неуспішними 
кандидатами, які були зазначені як заступники кандидатів у відповідному 
партійному списку. У виняткових ситуаціях можуть бути проведені проміжні 
вибори.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

РУМУНІЯ Сенат Двопалатний

41 виборчий округ на рівні 
адміністративних округів 
(один виборчий округ на 
один адміністративний 
округ) на 121 місце 
1 виборчий округ у 
Бухаресті на 13 місць 
1 закордонний виборчий 
округ на 2 місця
1 сенатор на кожні 168000 
мешканців

Пропорційна: система пропорційного представництва з виборами за 
партійними списками. Політичні партії, які незалежно беруть участь у 
виборчих перегонах, повинні подолати наступні бар’єри з метою здобути 
представництво у парламенті: 5% від загальної кількості дійсних голосів, 
поданих на загальнодержавному рівні, або 20% від загальної кількості 
дійсних голосів, поданих у щонайменше чотирьох виборчих округах. 
Відповідні бар’єри для політичних блоків складають: 8% для блоків, що 
складаються з двох партій, 9% для блоків, що складаються з трьох партій, 
а також 10% для блоків, що складаються з чотирьох і більше партій. 
Вакантні місця, які виникають у період між проведенням чергових виборів, 
заповнюються неуспішними кандидатами, які були зазначені які заступники 
кандидатів у відповідному партійному списку. У виняткових ситуаціях 
можуть бути проведені проміжні вибори.

РОСІЙСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ Рада Федерації Двопалатний

89 багатомандатних 
виборчих округів (2 місця), 
утворений у рамках 
суб’єктів (федеральних 
територіальних одиниць) 
Російської Федерації. У 
кожному з них два члени 
призначаються органом 
законодавчої і виконавчої 
влади відповідної респуліки 
або регіону

Інше

РОСІЙСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ

Державна 
Дума Двопалатний

1 загальнодержавний 
виборчий округ на 450 
місць

Паралельна: Державна Дума обирається в один день на строк до п’яти 
років, з використанням паралельної виборчої системи, яка застосовувалася 
раніше з 1993 по 2003. Половина з 450 місць обирається за пропорційною 
системою закритих партійних списків з застосуванням виборчого бар’єру в 
5%, за якої вся країна утворює єдиний виборчий округ. Для розподілу місць 
використовується квота Хейра і методи найбільших залишків. Решта 225 
місць обираються в одномандатних округах, з використанням мажоритарної 
системи відносної більшості.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

САН МАРІНО Велика і 
Загальна Рада Однопалатний 33 одномандатні або 

багатомандатні округи

Пропорційна: система партійних списків з пропорційним представництвом місць 
з використанням методу д’Ондта. Виборці можуть голосувати або за виборчу 
коаліцію, або за одну з партій у коаліції. Виборець може віддати преференційний 
голос за одного кандидата у списку, за якого він/вона голосував/ла. Виборчі 
коаліції повинні представити склад їхнього пропонованого уряду і програми 
робіт заздалегідь до дня голосування. Бар’єр, який необхідно подолати, щоб 
отримати парламентське представництво, визначається шляхом множення 
кількості списків, які беруть участь у голосуванні, на 0.4 (наприклад, якщо є шість 
списків, бар’єр буде становити 2.4%). Максимальний бар’єр встановлюється на 
рівні 3,5% від кількості дійсних голосів, незалежно від кількості списків. Щоб 
отримати дозвіл сформувати новий уряд, список повинен отримати більше 
половини дійсних голосів або щонайменше 30 місць. Якщо жоден список  не 
відповідає цій вимозі, другий тур буде проведено через два тижні після першого 
туру між двома списками, які отримали найбільшу кількість голосів. З метою 
забезпечення стабільної роботи уряду, той список, який переміг, отримає 
додаткові «бонусні місця», щоб мати у цілому щонайменше 35 місць. Місця у 
рамках списку будуть спочатку надаватися кандидатам, які отримали найвищу 
кількість преференційних голосів. У випадку однакової кількості голосів перевага 
надаватиметься жінкам-кандидатам, а потім перевага надаватиметься на основі 
таких критеріїв, які тривалість терміну перебування на посаді члена парламенту, 
вік кандидата у порядку зменшення. «Наступний у черзі» кандидат із списку тієї 
самої партії заповнює місця, які звільняються у період між проведенням чергових 
виборів. Велика і Загальна Рада повністю оновлюється, якщо вона втрачає 
половину плюс одного із своїх членів.

СЕРБІЯ Національна 
Асамблея Однопалатний 1 загальнодержавний 

виборчий округ

Пропорційна: члени Асамблеї обираються у єдиному загальнодержавному окрузі 
на основі використання системи пропорційного представництва з виборами 
за партійними списками. Мінімальний бар’єр, який необхідно подолати, щоб 
набрати місце – 5% від загальної кількості голосів. Проте не існує вимоги 
мінімального бар’єру для політичних партій, які представляють коаліції етнічних 
меншин. Парламентські місця розподіляються пропорційно до кількості голосів, 
набраних кожним списком, з використанням системи найвищої квоти (метод 
д’Ондта).  Для виділення остаточного місця, якщо квота, порахована для двох 
або більше виборчих списків, є однією і тією самою, місце буде виділено списку, 
який отримав найбільшу кількість голосів у цілому. Вакантні місця, які виникають 
у період між проведенням чергових виборів, заповнюються кандидатом із списку 
тієї самої партії.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

СЛОВАЧЧИНА Національна 
Рада Однопалатний 1 загальнодержавний 

виборчий округ

Пропорційна: система відкритих партійних списків з використанням методу 
Хагенбаха-Бішофа та правила підрахунку найбільших залишків для решти місць. 
Кожен виборець може віддати чотири преференційні голоси за кандидатів у 
рамках одного і того самого списку. Кожна партія (навіть така, що входить до 
коаліції) повинна отримати 5% голосів виборців по всій країні, щоб здобути  
представництво у парламенті. Вакантні місця, які виникають у період між 
проведенням чергових виборів, заповнюються заступниками кандидатів, 
обраними одночасно з основними кандидатами.

СЛОВЕНІЯ Національна 
Асамблея Двопалатний

8 виборчих одиниць, 
кожна з яких 
поділяється на 11 
одномандатних 
виборчих округів (88 
місць у всіх) 
спеціальні виборчі 
округи для двох членів, 
що представляють 
угорську та італійську 
меншини відповідно 

Пропорційна: пропорційне представництво з використанням простої квоти 
і преференційної системи з бар’єром у 4% для 88 членів (система простої 
більшості з преференційним голосуванням для двох депутатів, які представляють 
італійську та угорську громаду). Стосовно партійних списків, кожна стать  повинна 
бути представлена у складі щонайменше 35% від загальної кількості кандидатів 
у списку  (згідно з тимчасовим положенням, встановлюється 25% квота, яка 
застосовується для кандидатів як чоловічої, так і жіночої статі на перших виборах, 
проведених у 2008 році). Списки, що містять тільки три кандидати, повинні 
мати щонайменше одного кандидата чоловічої статі і одного кандидата жіночої 
статі. Кожен виборець голосує за партійний список або за індивідуального 
кандидата із зазначенням свого вибору серед кандидатів. Місця розподіляються 
на пропорційній основі. Решта місць розподіляються на загальнодержавному 
рівні з використанням методу д’Ондта, згідно з  яким депутати обираються з 
тих списків, які мають найвищі залишки. Вакантні місця, які виникають у період 
між проведенням чергових виборів, заповнюються кандидатом, який би став 
обраним від тієї самої партії, якби не виграв кандидат, який власне став обраним. 
Якщо у такий спосіб не можна визначити жодного кандидата, або ж якщо місце 
звільняється упродовж шести місяців після початку терміну повноважень, 
проводяться проміжні вибори. Проміжні вибори не проводяться, якщо місце 
звільняється у період менше шести місяців до закінчення терміну повноважень.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

СЛОВЕНІЯ Національна 
Рада Двопалатний

22 одномандатні 
виборчі округи на 
виборах представників 
місцевих громад. Немає 
виборчих округів для 
інших груп інтересів.  
Вибори представників  
функціональних інтересів 
проводяться у виборчих 
асамблеях виборщиками, 
обраними групами 
інтересів відповідно до їхніх 
правил

Інше

ІСПАНІЯ Конгрес 
депутатів Двопалатний

50 багатомандатних 
виборчих округів (що-
найменше 2 місця на 
провінцію, решта місць 
відповідно до кількості 
населення), утворених у 
межах провінцій країни
2 одномандатні виборчі 
округи (північноафриканські 
анклави Сеута і Мелілья)

Змішана: багатомандатні виборчі округи, списки партійних блоків і 
пропорційного представництва із застосуванням методу д’Ондта.  Кожен 
виборець обирає один список з тих, які представлені у виборчому окрузі 
(провінції), одномандатні виборчі округи, система простої більшості. 
Вакантні місця заповнюються «наступним у черзі» кандидатом у списку 
тієї самої партії, яка займала це місце (або кандидатами на заміну у Сеуті і 
Мелільї).



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ІСПАНІЯ Сенат Двопалатний

Напряму обрані сенатори: 
59 багатомандатних 
виборчих округів, 
утворених у межах 
провінцій країни, а 
також Сеута і Мелілья. 
Кожна провінція обирає 
4 сенатори. У випадку 
острівних провінцій, кожен 
великий острів обирає 3 
сенаторів, тимчасом як 
малі острови обирають 
по одному сенатору. 
Автономні міста Сеута та 
Мелілья обирають по 2 
сенатори. 
Ненапряму обрані 
сенатори: кожна із 17 
автономних громад обирає 
одного сенатора, плюс ще 
один на кожні 1 000 000 
жителів, що обирається 
законодавчою асамблеєю 
кожної громади

Змішана система: напряму обрані сенатори, система простої більшості. 
Списки складаються на рівні провінцій. Ненапряму обрані сенатори 
обираються законодавчими асамблеями Автономних громад, відповідно до 
їхніх  правил проведення цієї процедури на пропорційній основі. Вакантні 
місця заповнюються кандидатами на заміну, які обираються одночасно з 
кандидати з основного списку.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ШВЕЦІЯ Парламент Однопалатний

29 багатомандатних 
виборчих округів для 
заповнення 310 місць (від 
2 до 34 місць у кожному; 
кількість місць у кожному 
окрузі переглядається на 
кожних виборах залежно 
від кількості виборців, які 
мають право голосу) 
1  багатомандатний 
виборчий округ для 
заповнення 39 «загальних» 
місць 

Пропорційна: для заповнення 310 місць. Члени парламенту обираються 
за системою закритих партійних списків з преференційним голосуванням; 
місця розподіляються пропорційно відповідно до методу Сент-Лагю; щоб 
отримати місце, партія повинна отримати або щонайменше 4% голосів, 
поданих по всій країні, або 12% голосів, поданих у виборчому окрузі; 
голоси віддаються за партійні списки і виборці можуть також висловлювати 
конкретні преференції щодо індивідуальних кандидатів. У таких випадках 
бар’єр, який необхідно подолати на виборах за системою особистого 
голосування дорівнює 8% від загальної кількості голосів, поданих за партію 
кандидата у відповідному окрузі. Для заповнення решти 39 («загальних») 
місць: решта місць розподіляється за системою повного пропорційного 
представництва на основі голосів, отриманих по всій країні; щоб отримати 
місце, партія повинна набрати щонайменше 4% голосів, поданих по всій 
країні. Вакантні місця, які виникають у період між проведенням чергових 
виборів, заповнюються заступниками кандидатів, обраними одночасно 
з основними кандидатами. Для заповнення усіх місць у парламенті 
проводяться вибори зазвичай у період, коли термін повноважень членів 
парламенту нинішнього скликання добігає кінця (чотири роки). Вони 
проводяться у третю неділю вересня року виборів.

ШВЕЙЦАРІЯ Рада кантонів Двопалатний

20 багатомандатних 
виборчих округів (2 
місця у кожному), що 
представляють кантони 
6 одномандатних округів, 
що представляють те, що 
раніше було відомо як 
напівкантони (Обвальден, 
Нідвальден, Базель-Штадт, 
Базель-Ланд, Аппенцелль-
Ауссер-Роден і Аппенцелль-
Іннер-Роден) 

Більшість голосів: члени ради зазвичай обираються простою більшістю 
голосів за винятком кантонів Юра і Невшатель (пропорційна система 
голосування). Вибори до Ради кантонів регулюються внутрішнім правом 
кантонів. Проте кантони не можуть призначати свій уряд як виборчий 
орган своїх членів парламенту у Національній Раді. Таким чином, вибори 
проводяться парламентом кантону або шляхом референдуму. Наразі у 
всіх кантонах члени Ради кантонів напряму обираються народом. Для 
заповнення вакантних місць, які виникають у період між проведенням 
чергових виборів, зазвичай проводяться проміжні вибори. Голосування 
є обов’язковим у невеликій кількості кантонів, де ті, хто не брав участі у 
голосуванні без поважної причини, караються штрафом.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ШВЕЙЦАРІЯ Національна 
Рада Двопалатний

26 багатомандатних або 
одномандатних виборчих 
округів, утворених у межах 
26 кантонів країни. Кількість 
місць у кожному виборчому 
округу варіюється залежно 
від кількості населення
 

Змішана система: система пропорційного представництва з використанням 
методу Хагенбаха-Бішофа, з розподілом решти місць відповідно до 
правила найвищого середнього у багатомандатних виборчих округах. 
Кожен виборець може голосувати за список у такому вигляді, як його було 
подано, або змінювати його, викреслюючи або повторюючи імена, які 
розміщені у ньому; окрім того, він може розділити свій голос між різними 
списками («панашаж») або обрати імена з різних списків, утворюючи свій 
власний список на чистому бланку бюлетеня, єдина система більшості у 5 
одномандатних виборчих округах. Вакантні місця, що виникають у період 
між проведенням чергових виборів, заповнюються  «наступними у черзі» 
кандидатами із списку тієї самої партії, або ж за допомогою проміжних 
виборів в одномандатних округах. Голосування є обов’язковим у невеликій 
кількості кантонів, де ті, хто не брав участі у голосуванні без поважної 
причини, караються невеликим штрафом.

КОЛИШНЯ 
ЮГОСЛАВСЬКА 
РЕСПУБЛІКА 
МАКЕДОНІЯ

Асамблея 
Республіки Однопалатний

6 багатомандатних 
виборчих округів (20 місць 
у кожному) у країні; 
3 одномандатні округи за 
кордоном: 
а) Європа і Африка; 
б) Північна і Південна 
Америка; 
в) Австралія і Азія

Змішана: 120 членів Асамблеї обираються за пропорційною системою 
партійних списків, з використанням закритих списків. Щонайменше 30% 
кандидатів у кожному списку повинні бути іншої статі. Кожен виборець 
голосує за список і місця розподіляються на пропорційній основі, 
відповідно до формули д’Ондта. Для парламентського представництва 
за цією системою бар’єри не передбачені. Три інші члени обираються за 
системою простої більшості (FPTP). Бюлетень містить списки кандидатів 
політичних партій та / або імена незалежних кандидатів. Кожен виборець 
голосує за один список. Для того, щоб бути обраним, необхідно, щоб 
список (або ж список політичної партії, або список незалежних кандидатів) 
отримав щонайменше 2% голосів зареєстрованих виборців у відповідному 
виборчому окрузі. Якщо жодний кандидат не долає бар’єр, призначаються 
нові вибори. Вакантні місця, які виникають у період між проведенням 
чергових виборів, серед членів асамблеї, обраних відповідно до системи 
пропорційного представництва, заповнюються  «наступними у черзі» 
кандидатами від тієї самої партії. Вакантні місця, що виникають у виборчих 
округах за кордоном, заповнюються за допомогою проміжних виборів.



Країна Палата 
парламенту

Структура 
парламенту Виборчі округи Система голосування

ТУРЕЧЧИНА

Велика 
Національна 
Асамблея 
Туреччини

Однопалатний

79 багатомандатних 
виборчих округів, 
утворених у межах 
провінцій країни

Пропорційна: система пропорційного представництва за партійними 
списками з використанням методу д’Ондта, з обмеженими опціями і 
подвійним бар’єром (на місцевому і загальнодержавному рівні). Відповідно, 
кандидат з політичної партії може бути обраний тільки за умови, якщо 
партія (a) є повністю організованою у щонайменше половині провінцій і 
одній третині виборчих округів у межах цих провінцій;  
(b) висунула двох кандидатів на кожне парламентське місце щонайменше 
у половині провінцій; (c) отримала щонайменше 10% від дійсних голосів, 
поданих по всій країні; а також (d) отримала у цьому окрузі дійсні голоси у 
кількості, що дорівнює щонайменше простому виборчому коефіцієнту, який 
застосовується. При дотриманні певних умов і винятків, вакантні місця, які 
виникають у період між проведенням чергових виборів, заповнюються за 
допомогою проміжних виборів. Голосування є обов’язковим, неучасть у 
голосуванні карається штрафом.

УКРАЇНА Парламент Однопалатний

225 одномандатних 
виборчих округів у рамках 
мажоритарної системи 
1 загальнодержавний 
виборчий округ у рамках 
системи пропорційного 
представництва

Змішана: система простої більшості (FPTP) для заповнення 225 місць. 
Система пропорційного представництва з використанням системи закритих 
партійних списків для заповнення 225 місць. Партії повинні набрати мінімум 
5% голосів для отримання парламентського представництва.

СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО Палата громад Двопалатний

650 одномандатних 
виборчих округів: 
533 в Англії 
59 в Шотландії 
40 в Уельсі 
18 у Північній Ірландії

Більшість голосів: системи простої більшості в одномандатних округах 
(«FPTP»). Вакантні місця, які виникають у період між проведенням чергових 
виборів, заповнюються за допомогою виборів.

СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО Палата лордів Двопалатний (не застосовується) Інше

Джерело: http://www.ipu.org/parline-e/mod-electoral.asp
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