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Поняття, види та система виборчих  
органів 

 

Помвдгдлля бугщ-якзт взбмоів 
лдкмейзвм уявзрз бдж ілпрзрууіи, які 
жабджндфуырщ їт ніггмрмвку, могаліжа-
уіы ра номвдгдлля. Такі ілпрзрууії у 
кмлпрзрууіилмку ноаві нозилярм 
лажзварз взбмофзкз могалакз, ніг 
якзкз пйіг омжукірз пндуіайіжмвалі 
могалз нубйіфлмї вйагз, гм нмвлмва-
едлля якзт лайдезрщ могаліжауія 
ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів, 
впралмвйдлля їт оджуйщрарів, а ракме 
жгіиплдлля кмлромйы жа тмгмк ном-
вдгдлля взбмоів. Поакрзка номвдгдл-
ля взбмоів ламфлм жапвігфзйа, цм 
взбмофі жакмлз, якзкз б вмлз гмпкм-
лайзкз лд буйз, пакі нм пмбі лд км-
еурщ гаоалруварз фдплі ра гдкмкоа-
рзфлі взбмоз. Дйя ущмгм ракме нмр-
оіблі пндуіайіжмвалі ілпрзрууії ж мога-
ліжауії ніггмрмвкз ра номвдгдлля вз-
бмоів. Тдокіл «взбмофі могалз» у 
емглмку оажі лд пйіг нйурарз жі птм-
езк жа пнівжвуфліпры рдокілмк «вз-
бмолі могалз», ніг якзк омжукіырщпя 
могалз нубйіфлмї вйагз, які мбзоа-
ырщпя взбмоуякз абм кмйдгієы взбм-
оцзків [1, c. 330]. 

Пзралля взжлафдлля нмлярря, 
взгів ра пзпрдкз взбмофзт могалів 
жлаихйз пвмє вігмбоаедлля у лаукм-
взт ноауят ракзт вфдлзт як 
А. Аврмлмкмв, Ю. Вдгєлєєв, В. Лугм-

взи [2] М. Асалапщєва [3], В. Мак-
йакмв [4], О. Маоудйяк [5], М. Скм-
кмвзф [6], М. Сравліифук [7], 
В. Фдгмодлкм [8] рмцм. Вмглмфап, 
нмноз фзпдйщлі лаукмві ноауі вфдлзт 
цмгм взжлафдлля нмлярря, взгів ра 
пзпрдкз взбмофзт могалів, уд лаукмвд 
нзралля і гмпі жайзхаєрщпя лд нмвлі-
пры гмпйігедлзк у вірфзжляліи ыоз-
гзфліи лаууі. Тмку кдрмы уієї праррі 
є взжлафдлля нмлярря, взгів ра пзп-
рдкз взбмофзт могалів. 

Пмоягмк смокувалля ра нмвлм-
ваедлля взбмофзт могалів взжлафа-
єрщпя кмлпрзрууієы ра жакмлмгавфз-
кз акракз [9]. Віграк пйіг жвдолурз 
увагу ла ваейзвзи кіелаомглзи пра-
лгаор цмгм кмлпрзрууіилм-ноавмвмгм 
прарупу взбмофзт могалів, якзи жа-
коінйдлзи у Кмлвдлуії ном пралгаорз 
гдкмкоарзфлзт взбмоів, взбмофзт 
ноав і пвмбмг у гдоеават-уфаплзуят 
СНД 2002 омку. У ф. 2 пр. 11 уієї 
Кмлвдлуії вкажуєрщпя, цм лд гмнупка-
єрщпя првмодлля і гіяйщліпрщ ілхзт 
проукруо (могалів, могаліжауіи), які 
нігкіляырщ взбмофі могалз уійкмк 
абм фапркмвм жгіиплыырщ їтлі сулк-
уії, ндодхкмгеаырщ їтліи жакмлліи 
гіяйщлмпрі, номрзноавлм вроуфаырщпя 
в їтлы гіяйщліпрщ, нозвйаплыырщ 
їтліи праруп і нмвлмваедлля [10]. 
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На гдкмкоарзфлу нозомгу гіяйщ-
лмпрі взбмофзт могалів в Укоаїлі гм-
пзрщ фіркм вкажалм у кмрзвувайщліи 
фапрзлі Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз віг 19 емврля 2009 
омку № 26-он/2009 у пноаві ном влд-
пдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт 
акрів Укоаїлз цмгм взбмоів Поджз-
гдлра Укоаїлз. У ущмку Ріхдллі 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз жа-
жлафаєрщпя, цм взбмофі кмкіпії є 
пуб’єкрмк взбмофмгм номудпу, имгм 
лдвіг’єклмы пкйагмвмы, вмлз лагійд-
лі нмвлмваедллякз взоіхуварз вае-
йзві гйя гдоеавз нзралля цмгм мо-
галіжауії ра номвдгдлля взбмоів, мред, 
є нігправз првдогеуварз, цм уфапрщ у 
омбмрі ракзт взбмофзт кмкіпіи є пнм-
пмбмк одайіжауії ноава гомкагял ла 
уфапрщ в уноавйіллі гдоеавлзкз 
пноавакз [11]. 

Взбмофзк могалак вйапрзва лзж-
ка мжлак, які взжлафаырщ їт мпмбйз-
взи кмлпрзрууіилм-ноавмвзи праруп 
ж-нмкіе ілхзт могалів нубйіфлмї вйа-
гз. Дм їт фзпйа ваорм віглдпрз лапру-
нлі мжлакз. Пм-ндохд, мпмбйзвзи 
нмоягмк смокувалля взбмофзт мога-
лів, якзи жгіиплыєрщпя у фіркм впра-
лмвйдлмку жакмлмк нмоягку взкйыф-
лзк кмймк пуб’єкрів. Пм-гоугд, нмв-
лмваедлля фйдлів взбмофзт могалів 
жажвзфаи мбкдедлі ндвлзи промкмк, а 
гмпромкмвд нознзлдлля їт нмвлмва-
едлщ кмейзвм йзхд ж взжлафдлзт 
жакмлмк нігправ. Пм-родрє, взкйыф-
лзк кмймк кмкндрдлуії взбмофзт 
могалів, гм якмї лайдезрщ жабджнд-
фдлля могаліжауії ніггмрмвкз ра ном-
вдгдлля взбмоів, а гмвмйі фапрм і од-
сдодлгуків. Пм-фдрвдорд, пакмпріи-
ліпрщ взбмофзт могалів у пвмїи гіяйщ-
лмпрі, у жв’яжку ж фзк їт оіхдлля км-
еурщ пкапмвуварзпя йзхд в упралмв-
йдлмку жакмлмк нмоягку взцдпрмя-
цзкз взбмофзкз могалакз абм мога-
лакз пугмвмї вйагз. Пм-н’ярд, сілал-
пувалля гіяйщлмпрі взбмофзт могалів 
жгіиплыєрщпя бджнмпдодглщм ж гдоеа-
влмгм абм кіпудвмгм быгедрів, у якзт 
мкодкзкз праррякз ндодгбафаырщпя 
кмхрз гйя гіяйщлмпрі взбмофзт мога-
лів. Пм-хмпрд, взбмофі могалз, як 
ноавзйм, каырщ кмйдгіайщлзи таоак-

рдо пвмєї гіяйщлмпрі, тмфа у жаоубіе-
лмку гмпвігі є нммгзлмкі взнагкз 
ндвлмгм вігтмгу віг ущмгм ноавзйа. 

Нанозкйаг, у Нікдффзлі кмела 
номпрдезрз нмєглалля жапаг кмйдгіа-
йщлмпрі ра єгзлмлафайщлмпрі в могалі-
жауії ра гіяйщлмпрі взбмофзт могалів. 
Змкодка, лаоіжкмы взбмофзт мкоугів 
жаикаєрщпя пндуіайщла нмпріилм гіы-
фа Кмкіпія ж нзралщ взбмофзт мкоу-
гів, фйдлз якмї нозжлафаырщпя Фдгд-
оайщлзк Поджзгдлрмк. Дм пкйагу уієї 
кмкіпії втмгярщ гйава Фдгдоайщлмгм 
прарзпрзфлмгм вігмкпрва, мгзл іж пуг-
гів Фдгдоайщлмгм агкіліпроарзвлмгм 
пугу ра 5 ілхзт фйдлів. Оогалакз, цм 
жгіиплыырщ могаліжауіы і номвдгдлля 
взбмоів у ФРН, є Фдгдоайщлзи кдоі-
влзк взбмоів, Фдгдоайщла взбмофа 
кмкіпія, ждкдйщлі кдоівлзкз взбмоів, 
ждкдйщлі взбмофі кмкіпії, мкоуелі 
кдоівлзкз взбмоів, мкоуелі взбмофі 
кмкіпії, гійщлзфлі взбмофі кмкіпії, 
мфмйывалі кдоівлзкакз могалів вз-
кмлавфмї вйагз [4, c. 51-52]. 

Оглзк ж лаибійщх фурйзвзт ра 
нмйірзжмвалзт нзралщ у гіяйщлмпрі 
взбмофзт могалів як у жаоубіелзт 
гдоеават, рак і в Укоаїлі, є нмоягмк 
смокувалля їт пкйагу. Цд жукмвйдлм 
рзк, цм смокувалля взбмофзт мога-
лів ла кмозпрщ ндвлзт нмйірзфлзт 
пзй кмед лагарз нодгправлзкак узт 
нмйірзфлзт пзй, які бдоурщ уфапрщ у 
взбмоат, лзжку ндодваг ніг фап ном-
вдгдлля взбмоів, фзк у пвмы фдогу 
внйзлурз, ілкмйз лавірщ пуррєвм, ла 
мпрармфлзи оджуйщрар взбмоів. У 
жв’яжку ж узк, взбмофд жакмлмгавпрвм 
нмвзллм кіпрзрз фіркі нмймедлля, які 
улдкмейзвйыырщ взлзклдлля бугщ-
якмгм гзпбайалпу у ндопмлайщлмку 
пкйагі взбмофзт могалів. 

У лаууі ра ноакрзуі взбмофмгм 
ноава іплує роз пнмпмбз жабджндфдлля 
лайделмгм смокувалля взбмофзт 
могалів: 

1. Позжлафдлля фйдлів взбмофзт 
могалів жгіиплыєрщпя пнійщлм оіжлз-
кз могалакз гдоеавлмї вйагз у оак-
кат кмлпрзрууіилмї пзпрдкз «прозку-
валщ ра номрзваг», ніг якмы пйіг ом-
жукірз пнійщлу гіяйщліпрщ оіжлзт гі-
ймк і удлроів гдоеавлмї вйагз, яка 
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гмжвмйяє їк уоівлмваеуварз ра кмлр-
омйыварз мгзл мглмгм ж кдрмы улд-
кмейзвйдлля жмпдодгедлля вйагз в 
мглзт оукат. Такзи пнмпіб жгдбійщ-
хмгм вйапрзвзи гйя смокувалля 
жагайщлмлауімлайщлзт взбмофзт мо-
галів. Нанозкйаг, жгіглм ж ф. 1 н. 21 
пр. 85 Кмлпрзрууії Укоаїлз, Вдотмвла 
Рага Укоаїлз нозжлафає ла нмпагз ра 
жвійщляє ж нмпаг фйдлів Цдлроайщлмї 
взбмофмї кмкіпії жа нмгалляк Поджз-
гдлра Укоаїлз [12]. 

2. Позжлафдлля фйдлів взбмофзт 
могалів жгіиплыєрщпя лднмйірзфлзкз 
могалакз гдоеавлмї вйагз. Дм їт фз-
пйа нозилярм віглмпзрз кмлпрзру-
уіилі абм пндуіайіжмвалі пугз. Так, у 
Пмйщці взбмофі могалз упіт оівлів 
смокуырщпя ж фзпйа пуггів, а в Хмо-
варії Ддоеавлу взбмофу кмкіпіы см-
окує Кмлпрзрууіилзи пуг Хмоварії 
[13; c. 30]. Взбмофд жакмлмгавпрвм 
Укоаїлз лд ндодгбафає кмейзвмпрі 
жайуфдлля могалів пугмвмї вйагз гм 
номудгуоз смокувалля взбмофзт 
могалів. 

3. Позжлафдлля фйдлів взбмофзт 
могалів жгіиплыєрщпя віг оіжлзт нмйі-
рзфлзт наоріи ра калгзгарів, цм у 
пвмы фдогу нмвзллм улдкмейзвйыва-
рз впралмвйдлля кмлромйы лаг гія-
йщліпры взбмофмгм могалу ла кмозпрщ 
мглієї нмйірзфлмї пзйз фз калгзгара 
ла взбмолу нмпагу. Тмбрм, мгла нмйі-
рзфла наорія жгіиплыє пнмпрдодедлля 
ра кмлромйщ жа ілхмы нмйірзфлмы 
наорієы у взбмофмку могалі и у ра-
кзи пнмпіб вмлз уоівлмваеуырщ ра 
прозкуырщ мгла мглу віг жймвезвалщ 
і нмоухдлщ у имгм гіяйщлмпрі. Такзи 
пнмпіб смокувалля взбмофзт могалів 
ндодгбафдлзи в Укоаїлі гйя мкоуе-
лзт, рдозрмоіайщлзт ра гійщлзфлзт 
взбмофзт кмкіпіи. 

Ваорм жвдолурз увагу, цм рдокіл 
«взбмофі могалз» є ужагайщлыыфзк 
нмлярряк, цм жапрмпмвуєрщпя гм упіт 
могалів, які жгіиплыырщ могаліжауіы 
ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів. 
Сукунліпрщ упіт взбмофзт могалів у 
лаууі ра ноакрзуі взбмофмгм ноава 
нозилярм нмжлафарз рдокілмк «взбм-
офа агкіліпроауія». У жаоубіелзт 
коаїлат взбмофі могалз каырщ жгдбі-

йщхмгм лажву агдлуіи ж взбмоів, вз-
бмофзт гднаоракдлрів, взбмофзт км-
кіпіи, взбмофзт кмкірдрів, взбмофзт 
оаг, взбмофзт агкіліпроауіи, взбмо-
фзт быом, уноавйілщ ж взбмоів ра ла-
вірщ взбмофзт ілпрзрурів. В Укоаїлі 
взбмофі могалз нодгправйдлі взбмо-
фзкз кмкіпіякз, які є пндуіайіжмва-
лзкз кмйдгіайщлзкз могалакз, унмв-
лмваедлзкз могаліжмвуварз ніггмрм-
вку ра номвдгдлля взбмоів гм могалів 
гдоеалмї вйагз, могалів вйагз Аврм-
лмклмї Рдпнубйікз Козк, могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля і жабджнд-
фуварз гмгдоеалля ра мглакмвд жа-
прмпувалля взбмофмгм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз. 

Взбмофд жакмлмгавпрвм Укоаїлз 
ндодгбафає розпрундлдву пзпрдку 
взбмофзт кмкіпіи: 1) Цдлроайщла вз-
бмофа кмкіпія; 2) мкоуелі (ла ноджз-
гдлрпщкзт ра наойакдлрпщкзт взбм-
оат) ра рдозрмоіайщлі (ла кіпудвзт 
взбмоат) взбмофі кмкіпії; 
3) гійщлзфлі взбмофі кмкіпії [14, 15, 
16, 17]. Тозпрундлдва пзпрдка взбмо-
фзт кмкіпіи Укоаїлз гмжвмйяє лайд-
елзк фзлмк могаліжуварз номвдгдл-
ля взбмоів ра хвзгкм впралмвзрз 
оджуйщрарз їт номвдгдлля ла упіт оів-
лят. Загаймк розпрундлдва кмгдйщ 
взбмофзт могалів взжлаєрщпя як мгла 
ж лаибійщх мнрзкайщлзт цмгм мога-
ліжауії ніггмрмвкз ра номвдгдлля вз-
бмоів. Так, у н. 29 Дмнмвігі ном взбм-
офд жакмлмгавпрвм ра взбмофу агкілі-
проауіы в Євомні 2004 омку вкажуєрщ-
пя, цм «розпрундлдві пзпрдкз взбмо-
фмї агкіліпроауії взгйягаырщ нозгар-
лзкз гйя дсдкрзвлмгм агкіліпроу-
валля взбмоів ра одсдодлгуків» [18, 
c. 7-8]. 

Взбмофі кмкіпії ніг фап номвдгдл-
ля взбмоів в Укоаїлі жгіиплыырщ 
н’ярщ ваейзвзт сулкуіи. Дм ракзт 
пйіг віглдпрз: 1) могаліжауіилм-
ноавмву сулкуіы – жабджндфдлля 
могаліжауії номудпу ніггмрмвкз ра 
номвдгдлля взбмоів, а ракме впралм-
вйдлля їт оджуйщрарів; 2) кмлромйщлм-
лагйягмву сулкуіы – жгіиплдлля 
кмлромйы жа гмрозкалляк взбмофмгм 
жакмлмгавпрва, омжгйяг жаяв ра пкаог 
пуб’єкрів взбмофмгм номудпу [19, 
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c. 499-505]; 3) лмокмрвмофу сулкуіы 
– нозилярря у кдеат пвмїт нмвлмва-
едлщ ноавмвзт акрів, гйя могаліжауії 
ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів, а 
ракме впралмвйдлля їт оджуйщрарів; 
4) кмлпуйщрарзвлм-кдрмгзфлу сулк-
уіы – лагалля упієї лдмбтіглмї ілсм-
окауії пуб’єкрак взбмофмгм ноава ном 
нмоягмк ніггмрмвкз ра номвдгдлля 
взбмоів, омж’яплдлля мпмбйзвмпрди 
жапрмпувалля рзт фз ілхзт взбмофзт 
номудгуо ра ноавзй; 5) сілалпмвм-
омжнмоягфу сулкуіы – омжнмоягедл-
ля быгедрлзкз кмхракз, які взгі-
йдллі гйя могаліжауії номудпу ніггм-
рмвкз ра номвдгдлля взбмоів, а ракме 
ла мнйару ноауі фйдлів взбмофзт км-
кіпіи. У гдякзт гдоеават, як ланоз-
кйаг Фдгдоайщла взбмофа кмкіпія 
США, нмкйагдлм сулкуіы жгіиплы-
варз кмлромйщ жа сілалпувалляк сд-
гдоайщлзт взбмофзт какналіи [21, 
19-20]. 

Взбмофі могалз ніг фап жгіиплдл-
ля пвмєї гіяйщлмпрі кмеурщ карз оіжлі 
взгз, які лд мбкдеуырщпя йзхд кд-
еакз мглієї кйапзсікауії. Взтмгяфз ж 
оіжлзт козрдоіїв рзнмймгії взбмофзт 
могалів, пйіг лажварз ракі мплмвлі їт 
взгз: 

1. За фапмк гії: 
1. Взбмофі могалз, які гіырщ ла 

нмпріиліи мплмві – каырщ нмпріилзи 
таоакрдо пвмєї гіяйщлмпрі ра лд мбкд-
еуырщпя йзхд фапмк могаліжауії ніг-
гмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів. Дм 
ущмгм взгу у жаоубіелзт гдкмкоарз-
флзт коаїлат жажвзфаи віглмпярщ жа-
гайщлмлауімлайщлі взбмофі могалз. 
Взтмгяфз ж рмгм, цм взбмоз кмеурщ 
бурз лд йзхд фдогмвзкз, айд и ракме 
нмжафдогмвзкз фз номкіелзкз, вз-
бмофі могалз нмвзллі бурз у нмпріи-
ліи гмрмвлмпрі гйя могаліжауії їт ніг-
гмрмвкз ра номвдгдлля. В Укоаїлі 
нмпріилм гіыфзкз взбмофзкз мога-
лакз є Цдлроайщла взбмофа кмкіпія, 
рдозрмоіайщлі взбмофі кмкіпії ра жа-
кмогмллі взбмофі гійщлзуі. 

2. Взбмофі могалз, які гіырщ ла 
рзкфапмвіи мплмві – првмоыырщпя 
ландодгмглі номвдгдлля взбмоів ж 
кдрмы жабджндфдлля могаліжауії їт 
ніггмрмвкз ра номвдгдлля, а ніпйя 

мсіуіилмгм мнозйыглдлля оджуйщра-
рів взбмоів нознзляырщ пвмы гіяйщ-
ліпрщ. Срвмодлля взбмофзт могалів ла 
рзкфапмвіи мплмві ґоулруєрщпя ндодг-
упік ла ноагкарзфлмку нігтмгі, жкіпр 
якмгм нмйягає у вігпурлмпрі лдмбтіг-
лмпрі сулкуімлувалля упієї пзпрдкз 
взбмофзт могалів у гдоеаві у кіевз-
бмофзи ндоімг. Оплмвлзк аогукдлрмк 
ущмку є лапакндодг сілалпмвм-
дкмлмкіфла лдгмуійщліпрщ нмпріилмї 
гіяйщлмпрі упієї пзпрдкз взбмофзт 
могалів, мпкійщкз їт урозкалля ра 
сулкуімлувалля нмродбує жлафлзт 
взгарків ж гдоеавлмгм ра кіпудвмгм 
быгедрів. В Укоаїлі гм фзпйа взбмо-
фзт могалів, які гіырщ ла рзкфапмвіи 
мплмві, пйіг віглдпрз мкоуелі ра гі-
йщлзфлі взбмофі кмкіпії. 

2. За ієоаотіфлмы нігнмоягкмва-
ліпры взбмофзт могалів: 

1. Загайщлмлауімлайщлі взбмофі 
могалз – пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі 
могалз гдоеавлмї вйагз, які жажвзфаи 
жгіиплыырщ пвмї нмвлмваедлля ла 
нмпріиліи мплмві ра нмхзоыырщ пвмы 
гіяйщліпрщ ла впы рдозрмоіы гдоеавз. 
Загайщлмлауімлайщлі взбмофі могалз 
мфмйыырщ пзпрдку взбмофзт могалів 
ла ноджзгдлрпщкзт, наойакдлрпщкзт, 
а гмвмйі фапрм і ла кіпудвзт взбмоат, 
а ракме жгіиплыырщ кмлпуйщрарзвлм-
кдрмгзфлд жабджндфдлля взбмофзт 
могалів лзефмгм оівля. В Укоаїлі 
жагайщлмлауімлайщлзк взбмофзк мо-
галмк є Цдлроайщла взбмофа кмкіпія. 

2. Тдозрмоіайщлі взбмофі могалз 
– пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, 
гм нмвлмваедлщ якзт лайдезрщ мога-
ліжауія ніггмрмвкз ра номвдгдлля 
взбмоів у кдеат вігнмвіглмгм рдоз-
рмоіайщлмгм взбмофмгм мкоугу. Тдоз-
рмоіайщлі взбмофі могалз є могалакз 
взцмгм оівля цмгм впіт гійщлзфлзт 
взбмофзт могалів у кдеат вігнмвіг-
лмгм рдозрмоіайщлмгм взбмофмгм 
мкоугу. В Укоаїлі гм ракмгм омгу вз-
бмофзт могалів ваорм віглдпрз гва їт 
нігвзгз: 1) мкоуелі взбмофі кмкіпії, 
які урвмоыырщпя ла взбмоат Поджз-
гдлра Укоаїлз ра взбмоат лаомглзт 
гднурарів Укоаїлз; 2) рдозрмоіайщлі 
взбмофі кмкіпії, які урвмоыырщпя ноз 
номвдгдллі кіпудвзт взбмоів. 
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3. Дійщлзфлі взбмофі могалз – 
пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, гм 
нмвлмваедлля якзт лайдезрщ могалі-
жауія ра номвдгдлля взбмоів у кдеат 
вігнмвіглмї взбмофмї гійщлзуі. Дійщ-
лзфлі взбмофі могалз є лаилзефзк 
оівлдк у пзпрдкі взбмофзт могалів ра 
лаибійщх лабйзедлзкз гм взбмоуів. 
Дійщлзфлі взбмофі могалз у лаууі ра 
ноакрзуі взбмофмгм ноава гмвмйі фап-
рм нмжлафаырщ ракме рдокілмк «кіп-
удві взбмофі могалз». Взбмофд жакм-
лмгавпрвм Укоаїлз кіпрзрщ рдокіл 
«гійщлзфлі взбмофі кмкіпії» ра пакд їт 
віглмпзрщ гм ущмгм взгу взбмофзт 
могалів. 

3. За взгмк взбмоів, ла якмку 
урвмоыырщпя: 

1. Взбмофі могалз, які урвмоы-
ырщпя ла ноджзгдлрпщкзт взбмоат – 
пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, цм 
урвмоыырщпя гйя могаліжауії номудпу 
ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів 
Гйавз гдоеавз. В Укоаїлі пзпрдку 
взбмофзт кмкіпіи, цм жгіиплыырщ 
ніггмрмвку ра номвдгдлля взбмоів 
Поджзгдлра Укоаїлз, пралмвйярщ: 
1) Цдлроайщла взбмофа кмкіпія, нмв-
лмваедлля якмї нмхзоыырщпя ла впы 
рдозрмоіы Укоаїлз. Цдлроайщла вз-
бмофа кмкіпія жгіиплыє нмвлмваедл-
ля мкоуелмї взбмофмї кмкіпії в жакм-
огмллмку взбмофмку мкоужі; 
2) мкоуелі взбмофі кмкіпії, нмвлмва-
едлля якзт нмхзоыырщпя ла рдозрм-
оіы вігнмвіглмгм рдозрмоіайщлмгм 
взбмофмгм мкоугу; 3) гійщлзфлі взбм-
офі кмкіпії, нмвлмваедлля якзт нм-
хзоыырщпя ла рдозрмоіы вігнмвіглмї 
взбмофмї гійщлзуі. 

2. Взбмофі могалз, які урвмоы-
ырщпя ла наойакдлрпщкзт взбмоат – 
пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, цм 
урвмоыырщпя гйя могаліжауії номудпу 
ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів 
фйдлів наойакдлру. В Укоаїлі пзпрд-
ку взбмофзт кмкіпіи, цм жгіиплыырщ 
ніггмрмвку ра номвдгдлля взбмоів 
лаомглзт гднурарів Укоаїлз, пралмв-
йярщ: 1) Цдлроайщла взбмофа кмкіпія, 
нмвлмваедлля якмї нмхзоыырщпя ла 
впы рдозрмоіы Укоаїлз. Цдлроайщла 
взбмофа кмкіпія жгіиплыє нмвлмва-
едлля мкоуелмї взбмофмї кмкіпії в 

жакмогмллмку взбмофмку мкоужі; 
2) мкоуелі взбмофі кмкіпії, нмвлмва-
едлля якзт нмхзоыырщпя ла рдозрм-
оіы вігнмвіглмгм мглмкалгарлмгм 
взбмофмгм мкоугу; 3) гійщлзфлі взбм-
офі кмкіпії, нмвлмваедлля якзт нм-
хзоыырщпя ла рдозрмоіы вігнмвіглмї 
взбмофмї гійщлзуі. 

3. Взбмофі могалз, які урвмоы-
ырщпя ла кіпудвзт взбмоат – пндуіа-
йіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, цм урвм-
оыырщпя гйя могаліжауії номудпу ніг-
гмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів одгім-
лайщлзт могалів нубйіфлмї вйагз ра 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. В 
Укоаїлі пзпрдку взбмофзт кмкіпіи, 
цм жгіиплыырщ ніггмрмвку ра номвд-
гдлля кіпудвзт взбмоів, пралмвйярщ: 
1) Цдлроайщла взбмофа кмкіпія, яка є 
взбмофмы кмкіпієы взцмгм оівля гйя 
впіт взбмофзт кмкіпіи ж упіт кіпудвзт 
взбмоів; 2) рдозрмоіайщлі взбмофі 
кмкіпії: взбмофа кмкіпія Аврмлмклмї 
Рдпнубйікз Козк; мбйаплі взбмофі 
кмкіпії; оаимллі взбмофі кмкіпії; кіпщ-
кі взбмофі кмкіпії; оаимллі у кіпрат 
взбмофі кмкіпії (у кіпрат ж оаимллзк 
нмгіймк); пдйзцлі, пійщпщкі взбмофі 
кмкіпії; 3) гійщлзфлі взбмофі кмкіпії. 
Пмвлмваедлля взбмофзт кмкіпіи цм-
гм ніггмрмвкз ра номвдгдлля кіпуд-
взт взбмоів нмхзоыырщпя: 
1) Цдлроайщлмї взбмофмї кмкіпії – ла 
впы рдозрмоіы Укоаїлз; 2) рдозрмоі-
айщлмї взбмофмї кмкіпії – ла рдозрм-
оіы вігнмвіглмгм взбмофмгм мкоугу 
абм взбмофмгм рдозрмоіайщлмгм мкоу-
гу в кдеат агкіліпроарзвлм-
рдозрмоіайщлмї мгзлзуі прмпмвлм віг-
нмвіглзт кіпудвзт взбмоів; 
3) гійщлзфлмї взбмофмї кмкіпії – ла 
рдозрмоіы вігнмвіглмї взбмофмї гійщ-
лзуі прмпмвлм кмелзт кіпудвзт вз-
бмоів, які номвмгярщпя ла її рдозрмоії. 
Взбмофі могалз, які урвмоыырщпя ла 
кіпудвзт взбмоат каырщ лаибійщх 
омжгайуедлу пзпрдку. 

4. За жкіпрмк омбмрз: 
1. Помпрі взбмофі могалз – пндуі-

айіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, цм 
урвмоыырщпя йзхд гйя могаліжауії 
номудпу ніггмрмвкз ра номвдгдлля 
взбмоів. Рдхра гмрзфлзт нзралщ, як 
ланозкйаг номвдгдлля одсдодлгуків 
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фз жабджндфдлля одайіжауії ілхзт 
смок бджнмпдодглщмгм лаомгмвйаггя, 
лд лайдеарщ гм нмвлмваедлщ ущмгм 
взгу взбмофзт могалів. 

2. Пмєглалі взбмофі могалз – 
пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, цм 
взкмлуырщ мглмфаплм нмвлмваедлля 
цмгм могаліжауії ніггмрмвкз ра ном-
вдгдлля взбмоів, одсдодлгуків, а 
ілкмйз и ілхі могаліжауіилі смокз 
гіяйщлмпрі, які є гмрзфлзкз гм одайі-
жауії бджнмпдодглщмї гдкмкоарії. В 
Укоаїлі гм ущмгм взгу взбмофзт мо-
галів пйіг віглдпрз Цдлроайщлу взбм-
офу кмкіпіы, гм нмвлмваедлщ якмї 
лайдезрщ могаліжауія ніггмрмвкз ра 
номвдгдлля лд йзхд взбмоів, айд и 
одсдодлгуків. Пмєглалі взбмофі мо-
галз кмеурщ првмоыварзпя у оажі 
мглмфаплмгм номвдгдлля взбмоів ра 
одсдодлгуку, рмбрм їт мб’єглалля у 
кдеат мглмгм гмймпувалля взбмоуів. 
За жагайщлзк ноавзймк у оажі мглм-
фаплмгм номвдгдлля взбмоів ра одсд-
одлгуку ноз урвмодллі нмєглалзт 
взбмофзт могалів, жа мплмву бдодрщпя 
пзпрдка взбмофзт кмкіпіи ноз номвд-
гдллі взбмоів. Взбмофд жакмлмгавпр-
вм Укоаїлз гмнупкає кмейзвіпрщ 
првмодлля нмєглалзт взбмофзт мога-
лів ла оівлі мкоуелзт, рдозрмоіайщ-
лзт ра гійщлзфлзт взбмофзт кмкіпіи 
у оажі мглмфаплмгм номвдгдлля взбм-
оів ра одсдодлгуку. 

5. За ндопмлайщлзк пкйагмк: 
1. Взбмофі могалз, які псмокмва-

лі ж фзпйа лджайделзт нодгправлзків 
– пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, 
ндопмлайщлзи пкйаг якзт смокуєрщ-
пя ж фзпйа упіт взбмоуів, які вігнмві-
гаырщ впралмвйдлзк жакмлмк взкм-
гак. Піпйя лабурря пвмїт нмвлмва-
едлщ у ракмгм омгу взбмофзт могалат, 
як ноавзйм, їт фйдлз лд кмеурщ ндод-
буварз ла нмпагат в могалат нубйіф-
лмї вйагз, бурз ла узт взбмоат кал-
гзгаракз ра їт гмвіодлзкз мпмбакз, 
нодгправлзкакз абм унмвлмваедлзкз 
мпмбакз нмйірзфлзт наоріи ра мсі-
уіилзкз пнмпрдоігафакз. Взкмга цм-
гм лдпукіплмпрі фйдлпрва у взбмофм-
ку могалі ж ілхзкз взгакз нмпаг в 
могалат нубйіфлмї вйагз абм ндвлзк 
взбмофзк прарупмк, мбукмвйдла ла-

пакндодг улдкмейзвйдлляк бугщ-
якмгм внйзву ла гіяйщліпрщ взбмофзт 
могалів ра жабджндфдлляк їт пакмп-
ріилмпрі у нозиляррі оіхдлщ. В Укоа-
їлі гм ущмгм взгу взбмофзт могалів 
ваорм віглдпрз упі взбмофі могалз – 
Цдлроайщлу взбмофу кмкіпіы, мкоуе-
лі, рдозрмоіайщлі ра гійщлзфлі взбмофі 
кмкіпії. 

2. Взбмофі могалз, які псмокмва-
лі пуггівпщкзк кмонупмк – пндуіайі-
жмвалі кмйдгіайщлі могалз, ндопмлайщ-
лзи пкйаг якзт псмокмвалм могала-
кз пугмвмї вйагз ра/абм ж фзпйа па-
кзт пуггів. Такмгм омгу взбмофі мо-
галз гіырщ ланозкйаг у Пмйщці, гд 
взбмофі кмкіпії ла жагайщлмлауімла-
йщлмку ра вмєвмгпщкмку оівлят смо-
куырщпя взкйыфлм ж фйдлів пугів 
вігнмвіглмгм оівля. Науімлайщла вз-
бмофа кмкіпія вкйыфає гм пдбд нм роз 
нодгправлзка Вдотмвлмгм Сугу, Кмл-
прзрууіилмгм Тозбулайу і Взцмгм 
Агкіліпроарзвлмгм Сугу. Кмедл ж 
лажвалзт пугів мбзоає жі пвмгм пкйагу 
нодгправлзків у Науімлайщлу взбмо-
фу кмкіпіы, а гмймвз пугів ндодгаырщ 
пнзпкз гйя жарвдогедлля Поджзгдлру 
Рдпнубйікз. Вмєвмгпщкі взбмофі кмкі-
пії смокуырщпя Науімлайщлмы взбм-
офмы кмкіпієы іж пуггів кіпудвзт 
агкіліпроарзвлзт, вмєвмгпщкзт і оа-
имллзт пугів жагайщлмї ыозпгзкуії жа 
нмгалляк Міліпрдопрва ыпрзуії [19]. 
В Укоаїлі уди взг взбмофзт могалів 
лаоажі вігпурліи. 

3. Взбмофі могалз, які псмокмва-
лі ж пйуебмвуів могалів взкмлавфмї 
вйагз – пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі 
могалз, ндопмлайщлзи пкйаг якзт 
псмокмвалм ж фзпйа пйуебмвуів мо-
галів взкмлавфмї вйагз. Такмгм омгу 
взбмофі могалз гіырщ у Нікдффзлі, гд 
взбмофі кмкіпії смокуырщпя нодгпра-
влзкакз могалів взкмлавфмї вйагз ж 
фзпйа їт кдоівлзків абм гмпвігфдлзт 
пйуебмвуів. Фдгдоайщлзи кдоівлзк 
взбмоів, якзи жа нмпагмы є гмймвмы 
Фдгдоайщлмї взбмофмї кмкіпії, і имгм 
жапрунлзк нозжлафаырщпя кіліпромк 
влуроіхліт пноав ла лдвзжлафдлзи 
рдокіл, одхра фйдлів Фдгдоайщлмї 
взбмофмї кмкіпії – Фдгдоайщлзк кд-
оівлзкмк взбмоів. Здкдйщлзкз кдоі-
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влзкакз взбмоів нозжлафаырщпя у 
лзжуі ждкдйщ лафайщлзкз віггійів 
гдоеавлмгм ноава ждкдйщлзт кіліп-
рдопрв влуроіхліт пноав, в гдякзт 
ждкйят – кдоівлзкз прарзпрзфлзт 
вігмкпрв. У кмкіпіят кмеурщ ноауы-
варз и ілхі фзлмвлзкз, цм жаикаырщ 
у ждкйят кдоівлі нмпагз. Окоуелзкз 
кдоівлзкакз взбмоів праырщ, як ноа-
взйм, гмймвз агкіліпроауії вігнмвіг-
лзт мкоугів. Дійщлзфлі взбмофі кмкі-
пії мфмйыырщпя гмпвігфдлзкз фзлмв-
лзкакз. В Укоаїлі уди взг взбмофзт 
могалів лаоажі вігпурліи [2, c. 32-33]. 

Такзк фзлмк, взбмофзк могалак 
лайдезрщ кйыфмва омйщ в могаліжауії 
ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів, а 
гмвмйі фапрм и одсдодлгуків. Взбмо-
фзк могалак вйапрзвзи мпмбйзвзи 
кмлпрзрууіилм-ноавмвзи праруп ж-

нмкіе ілхзт могалів нубйіфлмї вйагз, 
якзи гаоалрує їк пакмпріиліпрщ ра 
лджайделіпрщ у жгіиплдллі пвмїт нмв-
лмваедлщ. В Укоаїлі взбмофі могалз 
нодгправйдлі взбмофзкз кмкіпіякз, 
які є пндуіайіжмвалзкз кмйдгіайщлз-
кз могалакз, унмвлмваедлзкз мога-
ліжмвуварз ніггмрмвку ра номвдгдлля 
взбмоів гм нодгправлзущкзт могалів 
гдоеалмї вйагз, могалів вйагз АРК, 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля і 
жабджндфуварз гмгдоеалля ра мгла-
кмвд жапрмпувалля взбмофмгм жакмлм-
гавпрва Укоаїлз. Взбмофд жакмлмгав-
првм Укоаїлз ндодгбафає розпрундлд-
ву пзпрдку взбмофзт кмкіпіи, яка 
вкйыфає гм пдбд жагайщлмлауімлайщ-
лзи, рдозрмоіайщлзи (мкоуелзи) ра 
гійщлзфлзи оівлі. 
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Ндпрдомвзф В. Ф. Пмлярря, взгз і пзпрдка взбмофзт могалів 

У праррі омжгйялурм нмлярря, взгз ра пзпрдку взбмофзт могалів. Вкажалм, цм 
номвдгдлля бугщ-якзт взбмоів лдкмейзвм уявзрз бдж взбмофзт могалів, ніг якзкз 
жаномнмлмвалм омжукірз пндуіайіжмвалі могалз нубйіфлмї вйагз, гм нмвлмваедлля 
якзт лайдезрщ могаліжауія ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів, впралмвйдлля їт од-
жуйщрарів, а ракме жгіиплдлля кмлромйы жа тмгмк номвдгдлля взбмоів. Зажлафдлм, цм 
рдокіл «взбмофі могалз» є ужагайщлыыфзк нмлярряк, цм жапрмпмвуєрщпя гм упіт мо-
галів, які жгіиплыырщ могаліжауіы ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів. Сукунліпрщ упіт 
взбмофзт могалів у лаууі ра ноакрзуі взбмофмгм ноава нозилярм нмжлафарз рдокілмк 
«взбмофа агкіліпроауія». 

Кйюфмві пймва: взбмоз, взбмофд ноавм, взбмофі могалз, взбмофі кмкіпії, взбмофа 
агкіліпроауія. 

 

 

Ндпрдомвзф В. Ф. Пмлярзд, взгш з пзпрдка зжбзоардйщлшт могалмв 

В прарщд оаппкмродлм нмлярзд, взгш з пзпрдку зжбзоардйщлшт могалмв. Укажалм, 
фрм номвдгдлзд йыбшт вшбмомв лдвмжкмелм нодгправзрщ бдж зжбзоардйщлшт могалмв, 
нмг кмрмошкз нодгйагадрпя нмлзкарщ пндузайзжзомваллшд могалш нубйзфлми вйап-
рз, в нмйлмкмфзя кмрмошт втмгзр могалзжаузя нмггмрмвкз з номвдгдлзя вшбмомв, 
упралмвйдлзд зт оджуйщрармв, а ракед мпуцдпрвйдлзд кмлромйя жа тмгмк номвдгдлзя 
вшбмомв. Укажалм, фрм рдокзл «зжбзоардйщлшд могалш» явйядрпя мбмбцаыцзк нмля-
рздк з нозкдлядрпя км впдк могалак, кмрмошд мпуцдпрвйяыр могалзжаузы нмггмрмв-
кз з номвдгдлзя вшбмомв. Смвмкунлмпрщ впдт зжбзоардйщлшт могалмв в лаукд з 
ноакрзкд зжбзоардйщлмгм ноава нозлярм мбмжлафарщ рдокзлмк «зжбзоардйщлая агкз-
лзпроаузя». 

Кйюфдвшд пймва: вшбмош, зжбзоардйщлмд ноавм, зжбзоардйщлшд могалш, зжбзоа-
рдйщлшд кмкзппзз, зжбзоардйщлая агкзлзпроаузя. 
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Nesterovych V. Concept, types and system of electoral bodies 

The article deals with the concepts, types and system of election organs. It is 
indicated that the conduct of any election cannot be imagined without the electoral 
bodies, which suggests to understand the specialized bodies of public authority, whose 
authority includes the organization of the preparation and conduct of elections, the 
establishment of their results, as well as the monitoring of the conduct of elections. 
Electoral bodies have a special constitutional and legal status among other bodies of 
public authority, which guarantees them autonomy and independence in the exercise of 
their powers. The author draws attention to the fact that the term "electoral bodies" 
should in no way be confused with the similarity of the term "elected bodies", which is 
understood as the bodies of public authority elected by voters or the electoral college. 

Elective bodies have a number of features that determine their special constitutional 
and legal status among other bodies of public authority. First, a special procedure for the 
formation of electoral bodies, which is carried out in a clearly defined order of law by an 
exclusive circle of subjects. Secondly, the powers of members of electoral bodies are usually 
limited to a certain period, and early termination of their powers is possible only from the 
grounds established by law. Third, the exclusive competence of the electoral bodies, which 
includes the provision of the organization of the preparation and conduct of elections, and 
quite often the referendums. Fourth, the independence of the electoral bodies in their 
activities, in connection with which their decisions can be canceled only in the manner 
prescribed by law, by the higher electoral bodies or judicial authorities. Fifthly, financing of 
the activities of electoral bodies is carried out directly from the state or local budgets, in 
which separate articles provide funds for the activities of electoral bodies. Sixth, electoral 
bodies, as a rule, have a collegial nature of their activities, although in foreign experience 
there are isolated instances of a certain departure from this rule. 

It is noted that the term "electoral bodies" is a generalizing term that applies to all 
bodies that organize the preparation and conduct of elections. The aggregate of all 
electoral bodies in science and practice of electoral law is designated by the term 
"electoral administration". In foreign countries, electoral bodies have for the most part 
called election agencies, election departments, election commissions, election committees, 
electoral councils, electoral administrations, election bureaus, election departments and 
even election institutions. In Ukraine, electoral bodies are represented by election 
commissions that are specialized collegial bodies authorized to organize the preparation 
and conduct of elections to the bodies of state power, authorities of the Autonomous 
Republic of Crimea, local self-government bodies and to ensure observance and uniform 
application of the electoral legislation of Ukraine. 

Key words: elections, election law, electoral bodies, election commissions, electoral 
administration. 


