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Взбмофа пзпрдка нмжа пуклівмк є 
мглзк ж удлроайщлзт ра кйыфмвзт 
дйдкдлрів взбмофмгм ноава. Сакд віг 
лдї жайдезрщ смокар номвдгдлля вз-
бмоів, а ракме їт оджуйщрар. Ндгаока 
у лаууі ра ноакрзуі взбмофмгм ноава 
вед гавлм лабуйа упрайдлмгм таоак-
рдоу гукка, цм взбмофа пзпрдка кає 
лдабзякд жлафдлля ра пуррєвзи внйзв 
жагаймк ла сулкуімлувалля нмйірзф-
лмї пзпрдкз у гдоеаві [1, c. 50]. Вга-
йзи взбіо взгу взбмофмї пзпрдкз 
пнозяє жлафлмку нозпкмодллы гдкм-
коарзфлзт ндодрвмодлщ у гдоеаві, 
урвдогедллы у ліи дсдкрзвлмї ра 
праймї наоріилмї пзпрдкз, а ракме 
бійщх хвзгкмку гмпяглдллы нмйі-
рзфлмї жоіймпрі пупнійщпрва. Віграк 
взбмофа пзпрдка взпрунає ваейзвмы 
рмфкмы мнмоз пуфаплмї гдкмкоарії. 

На кйыфмву омйщ взбмофмї пзп-
рдкз гйя жабджндфдлля лайделмгм 
оівля гдкмкоарії у гдоеаві жвдораєрщ-
пя увага і в фзпйдллзт гмнмвігят ав-
рмозрдрлзт кіелаомглзт ілпрзрууіи, 
які пндуіайіжуырщпя ла взбмофмку 
ноаві. Так, у н. 1 Дмнмвігі Вдлдуіал-
пщкмї кмкіпії «Пом взбмофі пзпрдкз: 
Огйяг гмпрунлзт оіхдлщ ра козрдоії 

взбмоу» 2003 омку вкажуєрщпя, цм «у 
бугщ-якмку нмйірзфлмку пупнійщпрві, 
омжкіо якмгм взкагає ндвлмгм «омж-
нмгійу ноауі» кіе рзкз, трм жлатм-
гзрщпя ніг уноавйілляк і рзт, трм 
уноавйяє, пзпрдка нодгправлзурва 
йдезрщ у пакмку удлроі гдкмкоарзф-
лмї пзпрдкз. Взбмофа пзпрдка ндод-
буває у пакмку ягоі, мпкійщкз її жа-
вгалля нмйягає в рмку, цмб ндодвдп-
рз вмйы пувдодллмгм лаомгу у взжла-
фдллі имгм жакмллзт нодгправлзків, 
які лдпурщ вігнмвігайщліпрщ віг имгм 
ікдлі жа лагйяг цмгм взкмлавфзт і 
жакмлмгавфзт акрів, ра лд каыфз ноз 
ущмку жмбмв‘яжайщлмгм калгару, є 
нігжвірлзкз ноз лапрунлмку номвд-
гдллі взбмоів» [2, c. 4]. 

Взжлафдлля нмлярря взбмофмї пз-
прдкз ра її мплмвлзт омжукілщ у кмл-
прзрууіилмку ноаві прайз нодгкдрмк 
лаукмвзт ноаущ ракзт укоаїлпщкзт 
вфдлзт-ноавлзків як М. Асалапщєва 
[3], М. Кмжыбоа [4], Ю. Кйыфкмвпщ-
кзи [5], Р. Макпакмва [6], О. Маоуд-
йяк [7], Б. Ммтмлфук [8] М. Сравліи-
фук [9], В. Фдгмодлкм [10] рмцм. 
Вмглмфап нмноз фзпдйщлі лаукмві 
ноауі вірфзжлялзт вфдлзт цмгм вз-
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жлафдлля нмлярря взбмофмї пзпрдкз 
ра її мплмвлзт омжукілщ у кмлпрзру-
уіилмку ноаві, вкажалі лаукмві ном-
бйдкз і гмпі жайзхаырщпя гзпкупіи-
лзкз в ыозгзфліи лаууі. Тмку кдрмы 
праррі є омжкозрря нмлярря взбмофмї 
пзпрдкз ра її мплмвлзт омжукілщ в 
кмлпрзрууіилмку ноаві. 

Скйагліпрщ ра багармкіоліпрщ вз-
бмофмї пзпрдкз мбукмвзйз її взжла-
фдлля в кмлпрзрууіилмку ноаві в 
хзомкмку, ра вужщкмку жлафдллят: у 
хзомкмку жлафдллі взбмофа пзпрдка 
– уд пукунліпрщ ноавмвзт лмок, які 
взжлафаырщ жапагз ра нмоягмк номвд-
гдлля взбмоів гм нодгправлзущкзт 
могалів нубйіфлмї вйагз; у вужщкмку 
жлафдллі взбмофа пзпрдка – уд нд-
одгбафдлзи жакмлмгавпрвмк пнмпіб 
ндодвдгдлля оджуйщрарів гмймпувалля 
взбмоуів у нодгправлзущкі калгарз. 

Ілмгі у лаукмвзт гедодйат нмояг 
ж нмлярряк «взбмофа пзпрдка» ракме 
везваєрщпя нмлярря «дйдкрмоайщла 
пзпрдка» [11], цм є лапйігкмк жанм-
жзфдлля ж алгйіипщкмї йдкпзкз рдокі-
лу «electoral system» хйятмк имгм 
ларуоайіжауії в укоаїлпщкіи кмві. Урік 
нмлярря «взбмофа пзпрдка» є бійщх 
упрайдлмы кардгмоієы у вірфзжляліи 
ыозгзфліи рдокілмймгії, мпкійщкз 
вмла вед гавлм взкмозпрмвуєрщпя у 
фзллмку жакмлмгавпрві Укоаїлз ра 
кає гмкілуыфд везвалля у лаукмвм-
дкпндорлмку пдодгмвзці. Окоік ущм-
гм, нмлярря «взбмофа пзпрдка» у ем-
глмку оажі лд пйіг мрмрмелыварз жі 
птмезк жа пнівжвуфліпры нмлярряк 
«пзпрдка взбмофмгм ноава», ніг якмы 
пйіг омжукірз влуроіхлы проукруоу 
взбмофмгм ноава, а лд жапагз ра нмоя-
гмк номвдгдлля взбмоів фз пнмпіб 
ндодвдгдлля оджуйщрарів гмймпувалля 
взбмоуів у калгарз [12]. 

Пзралля взбмофмї пзпрдкз жлаи-
хйм пвмє вігмбоаедлля і в ноакрзуі 
Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз. 
У н. 54 Ріхдлля Євомндипщкмгм пугу 
ж ноав йыгзлз у пноаві «Mathieu-
Mohin and Clerfayt v. Belgium» віг 2 
бдоджля 1987 омку вкажалм, цм «нд-
одг взбмофзкз пзпрдкакз прмярщ 
фапмк каиед лдпукіплі жавгалля: ж 
мглмгм бмку – бійщх-кдлх рмфлм 

вігмбоаеарз гукку лаомгу, ж ілхмгм 
– мб‘єглуварз оіжлі ігдилі оутз ра 
пнозярз смокуваллы гмпзрщ ймгіфлмї 
і жомжукіймї нмйірзфлмї вмйі. Оред, 
ніг пймвакз "в ракзт укмват, які жа-
бджндфарщ війщлд взоаедлля гуккз 
лаомгу у взбмоі жакмлмгавфмгм мога-
лу" каєрщпя ла уважі гмймвлзк фзлмк 
нмояг ж вед жакоінйдлмы в пр. 10 
Кмлвдлуії пвмбмгмы взоаедлля пвмєї 
гуккз нозлузн оівлмпрі впіт гомка-
гял ноз жгіиплдллі лзкз ноава гмйм-
пу і ноава взправйярз пвмы калгзга-
руоу ла взбмоат. Оглак ж ущмгм лд 
взнйзває, цм впі взбмофі быйдрдлі 
каырщ оівлу вагу ж рмфкз жмоу мпра-
рмфлмгм оджуйщрару і цм у впіт кал-
гзгарів оівлі халпз ла ндодкмгу. За 
бугщ-якмї взбмофмї пзпрдкз лдкме-
йзвм улзклурз сдлмкдла "вроафдлзт 
гмймпів" (алгй. "wasted votes"). З кд-
рмы жапрмпувалля пр. 3 Помрмкмйу № 
1 бугщ-яка взбмофа пзпрдка нмвзлла 
муілыварзпя у пвірйі нмйірзфлмгм 
омжвзрку коаїлз, і рмку ндвлі її гдра-
йі, лднознупрзкі в оаккат мглієї пзп-
рдкз, кмеурщ бурз взноавгалі в іл-
хіи, нозлаиклі жа рієї укмвз, цм гі-
ыфа пзпрдка жабджндфує "війщлд вз-
оаедлля гуккз лаомгу у взбмоі жа-
кмлмгавфмгм могалу"» [13]. 

У н. 61 Ріхдлля Вдйзкмї найарз 
Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз у 
пноаві «Хдопр номрз Снмйуфдлмгм 
Кмомйівпрва (№ 2)» (Hirst v. the 
United Kingdom (№ 2)) віг 6 емврля 
2005 омку вкажуєрщпя, цм «у пуфап-
лмку гдкмкоарзфлмку пвірі іплує 
бджйіф пнмпмбів могаліжауії ра гії вз-
бмофзт пзпрдк і бджйіф вігкіллмпрди, 
жмкодка, в іпрмозфлмку омжвзрку, 
куйщруоі ра нмйірзуі євомндипщкзт 
гдоеав, пакд рмку кмела гмгмвіола 
гдоеава кає ноавм смокуварз вйаплд 
бафдлля гдкмкоарії» [14]. 

На пщмгмглі ндодваела бійщхіпрщ 
пуфаплзт кмлпрзрууіи гдоеав жакоін-
йыырщ жапагз взбмофмї пзпрдкз ноз 
номвдгдллі оіжлзт взгів взбмоів. Сак 
рдокіл «взбмофа пзпрдка» кіпрзрщпя 
цмлаикдлхд в 50 кмлпрзрууіят оіж-
лзт коаїл пвіру. Тдокіл «взбмофа 
пзпрдка» мрозкав пвмє жакоінйдлля в 
рдкпрі Кмлпрзрууіи Айбалії, Айезоу, 
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Алгмооз, Алгмйз, Аогдлрзлз, Бдйіжу, 
Бдлілу, Біймоупі, Бмйівії, Боажзйії, 
Буоулгі, Валуару, Габмлу, Гаялз, Гві-
лдя-Біпау, Годуії, Гоужії, Дмкілікал-
пщкмї Рдпнубйікз, Еквагмоу, Єгзнру, 
Закбії, Зікбабвд, Іжоаїйы, Іпналії, 
Ірайії, Караоу, Кдлії, Кзогзжпралу, 
Кмйукбії, Кмр-г‘Івуаоу, Кубз, Лдпмрм, 
Майі, Ммйгмвз, Ммжакбіку, Нднайу, 
Нмвмї Здйалгії, Палакз, Пануа Нмва 
Гвілдя, Пдоу, Півгдллм-Асозкалпщкмї 
Рдпнубйікз, Пморугайії, Рукулії, Са-
йщвагмоу, Сймвдлії, Смкайі, Туліпу, 
Ужбдкзпралу, Фоалуії, Хмоварії ра 
Чзйі. Кмлпрзрууія Укоаїлз лд кіп-
рзрщ ракмгм рдокілу як «взбмофа пзп-
рдка», айд віл хзомкм жапрмпмвуєрщпя 
у взбмофмку жакмлмгавпрві Укоаїлз. 
Дмпзрщ уікавзи нігтіг цмгм жакоін-
йдлля взбмофмї пзпрдкз ноз номвд-
гдллі наойакдлрпщкзт взбмоів кмела 
номпрдезрз в Єгзнрі, гд у пр. 102 
Кмлпрзрууії 2014 омку вкажуєрщпя, 
цм ла взбмоат гм Пайарз нодгправ-
лзків кмед взкмозпрмвуварзпя ка-
емозраола пзпрдка, номнмоуіила абм 
жкіхала пзпрдка в бугщ-якмку пнів-
віглмхдллі [15]. 

Тмку мглзк ж лаибійщх пкйаглзт 
і ваейзвзт нзралщ у лаууі ра ноакрз-
уі кмлпрзрууіилмгм ноава є взбіо 
взгу взбмофмї пзпрдкз. Злафуціпрщ 
ущмгм нзралля мбукмвйдлм рзк, цм 
взбмофа пзпрдка мбмв‘яжкмвм внйзває 
ла оджуйщрар взбмоів, мпкійщкз вмла 
впралмвйыє, трм і як гмймпує, взжла-
фає таоакрдо взбмофзт мкоугів ра як 
гмймпз взбмоуів ндодвмгярщпя у кіп-
уя в нодгправлзущкмку могалі нубйі-
флмї вйагз. У жв‘яжку ж узк, ноз вз-
бмоі взгу взбмофмї пзпрдкз, мпмбйзвм 
у гдоеават рак жвалмї «кмймгмї гдкм-
коарії», іплує вдйзкзи озжзк каліну-
йяуії взбмофмы пзпрдкмы ла вйаплу 
кмозпрщ нмйірзфлзкз пзйакз, які 
жлатмгярщпя ноз вйагі. У н. 4 Дмнм-
вігі Вдлдуіалпщкмї кмкіпії «Пом взбм-
офі пзпрдкз: Огйяг гмпрунлзт оіхдлщ 
ра козрдоії взбмоу» 2003 омку ж ущмгм 
нозвмгу жажлафаєрщпя, цм «взбіо 
кмлкодрлмї взбмофмї пзпрдкз явлм є 
фапрзлмы аопдлайу бугщ-якмгм нмйі-
рзфлмгм мб‘єглалля, цм баеає «карз 
пвмїт мбоалзт нодгправлзків», ж рзк, 

цмб мбоала апакбйдя лаибійщх рмфлм 
вігнмвігайа їт вйаплзк мфікувалляк 
ра ілрдодпак» [2, c. 4]. 

Пзралля взбмоу взбмофмї пзпрд-
кз упкйаглыєрщпя цд и вдйзкмы ла-
явліпры оіжлзт взгів взбмофзт пзп-
рдк. Змкодка, цд у 1910 омуі у гмнм-
вігі Кмомйівпщкмї кмкіпії, яка буйа 
ніггмрмвйдла ла жакмвйдлля Бозрал-
пщкмгм уоягу, буйм впралмвйдлм іплу-
валля нмлаг 300 оіжлзт взгів взбмо-
фзт пзпрдк [16, c. 1]. Їт омжкаїріпрщ 
ла пщмгмглі є лапрійщкз багармы, цм 
унмоягкувалля упіт лаявлзт взбмо-
фзт пзпрдк нмродбує жапрмпувалля 
пкйаглмгм кйапзсікауіилмгм анаоару 
ж взкмозпралляк уіймї лзжкз оіжлзт 
козрдоіїв ра мжлак. Пдвла фапрзла ж 
іплуыфзт взбмофзт пзпрдк, жвіплм, є 
рдмодрзфлзкз кмгдйякз вфдлзт, які 
цд лд кайз дкніозфлмгм нігрвдо-
гедлля ноз номвдгдллі кмлкодрлзт 
взбмоів, мглак і кійщкіпрщ вед жапрм-
пмвалзт взгів взбмофзт пзпрдк у 
оіжлзт коаїлат пвіру є гмвмйі вдйз-
кмы. 

Оплмвлі жагайщлмнозилярі взгз 
взбмофзт пзпрдк пйіг кйапзсікуварз 
жа ракзкз козрдоіякз: 

1. За оівлякз мбоалля: а) мглмоі-
влдві взбмофі пзпрдкз (алгй. Single 
tier of representation systems); б) гвм-
оівлдві взбмофі пзпрдкз (алгй. Two-
tiered electoral systems); 
в) багармоівлдві взбмофі пзпрдкз 
(алгй. Multiple‐tier electoral systems); 
г) ієоаотіфлі взбмофі пзпрдкз (алгй. 
Hierarchical electoral systems). 

2. За кійщкіпры ндодкмеуів: 
а) взбмофі пзпрдкз ж мглзк ндодкм-
еудк (алгй. Single-winner electoral 
systems); б) взбмофі пзпрдкз ж бага-
рщка ндодкмеуякз (алгй. Multi-
winner electoral systems). 

3. За кійщкіпры руоів гмймпувалщ: 
а) мглмруомві взбмофі пзпрдкз (алгй. 
One-round systems); б) гвмруомві вз-
бмофі пзпрдкз (алгй. Two-round sys-
tems); в) багармруомві взбмофі пзпрд-
кз (алгй. Multi-round systems). 

4. За пкйагмк рзт, трм мбзоає: 
а) взбмофі пзпрдкз, жа якзт взбмолу 
мпмбу абм могал мбзоаырщ взбмоуі; 
б) взбмофі пзпрдкз, жа якзт взбмолу 
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мпмбу абм могал мбзоаырщ взбмоцз-
кз; в) взбмофі пзпрдкз жі жкіхалзк 
пкйагмк – якцм емгдл калгзгар лд 
лабоав впралмвйдлмї кійщкмпрі гмймпів 
взбмоуів, рм мбоалля взбмолмї мпмбз 
абм могалу жгіиплыєрщпя Кмйдгієы 
взбмоцзків. 

5. За кдрмгмк гмймпувалля: а) вз-
бмофі пзпрдкз ж кардгмозфлзкз кдрм-
гакз гмймпувалля (алгй. «Categorical» 
voting methods); б) взбмофі пзпрдкз ж 
нмоягкмвзкз кдрмгакз гмймпувалля 
(«Ordinal» voting methods). 

6. За кійщкіпры гмймпів взбмоуів: 
а) взбмофі пзпрдкз ж мглзк гмймпмк 
(алгй. One-vote systems); б) взбмофі 
пзпрдкз ж гвмка гмймпакз (алгй. 
Two-vote systems); в) взбмофі пзпрд-
кз ж мбкдедлмы кійщкіпры гмймпів 
(алгй. Limited voting); г) взбмофі пзп-
рдкз ж кійщкіпры гмймпів, яка вігнмві-
гає фзпйу взбмолзт кіпущ; ґ) взбмофі 
пзпрдкз ж кійщкіпры гмймпів, яка віг-
нмвігає фзпйу калгзгарів. 

Пмноз жлафлу кійщкіпрщ взгів вз-
бмофмї пзпрдкз у взбмофіи ноакрзуі 
впд е ракз нозилярм взгійярз роз 
мплмвлі її взгз, які в алгймкмвлзт 
гедодйат нозилярм нмжлафарз 
пік‘якз взбмофзт пзпрдк (алгй. Elec-
toral system family) [17, c. 3]. Дм лзт 
лайдезрщ: каемозраола взбмофа пзп-
рдка (алгй. Majoritarian system, Plu-
rality voting), номнмоуіила взбмофа 
пзпрдка (алгй. Proportional represen-
tation) ра жкіхала взбмофа пзпрдка 
(алгй. Mixed electoral system). Ціймы 
лзжкмы гмпйіглзків ракме взмкодк-
йыєрщпя фдрвдорзи взг пік‘ї взбмофмї 
пзпрдкз – ланівномнмоуіила взбмофа 
пзпрдка (алгй. Semi-Proportional Sys-
tem) [18]. Кмедл ж вкажалзт взгів 
взбмофмї пзпрдкз у пвмы фдогу нмгі-
йяєрщпя цд ла лзжку нігвзгів. Ріжлі 
взгз взбмофмї пзпрдкз каырщ як пвмї 
мфдвзглі ндодвагз, рак і лдгмйікз, цм 
номявйяырщпя у кмеліи гдоеаві нм 
оіжлмку, взтмгяфз ж мпмбйзвмпрди 
лауімлайщлм-ноавмвмї роагзуії. Тмку 
нозилярм вваеарз, цм лд іплує рак 
жвалмгм «ігдайщлмгм» абм «лаикоацм-
гм» взгу взбмофмї пзпрдкз, якзи км-
ед бурз мглакмвм нозилярлзи гйя 
упіт гдкмкоарзфлзт гдоеав пвіру. 

Запрмпувалля мглмгм і рмгм е взгу 
взбмофмї пзпрдкз у оіжлзт коаїлат 
уійкмк икмвіолм кмед вігоіжлярзпя 
ра карз оіжлі лапйігкз. Віграк рми 
взг взбмофмї пзпрдкз, якзи є нозил-
ярлзк ра гієвзк в мгліи гдоеаві, км-
ед бурз лддсдкрзвлзк фз вжагайі 
хкігйзвзк гйя ілхмї гдоеавз. 

Огла взбмофа пзпрдка кмед пкм-
лудлроуварзпя ла пноавдгйзвмку 
нодгправлзурві нмйірзфлзт наоріи у 
наойакдлрі, рмгі як ілха кмед карз 
ла кдрі улзклдлля соагкдлрауії нао-
ріилмї пзпрдкз ра жамтмфдлля смоку-
валля ноавйяфмї бійщхмпрі мглієы 
наорієы у наойакдлрі. Огла взбмофа 
пзпрдка жамтмфує ріплзи вжає-
кмжв‘яжмк взбмоуів ра «їтліт» нодг-
правлзків ж мкоугу, в рми фап, як ілха 
нмйдгхує наоріяк кмейзвіпрщ жайу-
фдлля еілмк, нодгправлзків кдлхзл 
ра сатівуів гм наойакдлру жа гмнмкм-
гмы жакозрзт наоріилзт пнзпків. У 
гдякзт гдоеават нозилярі пкйаглі 
взбмофі пзпрдкз гйя рмгм цмб нмєг-
луварз гдкійщка нмйірзфлзт уійди. В 
ілхзт гдоеават ноімозрдрлзк є, цмб 
взбмофа пзпрдка лд буйа лагрм пкйа-
глмы гйя взбмоуів ра гйя агкіліпр-
оувалля взбмоів. Позгарліпрщ взбмо-
фмї пзпрдкз кає взжлафарзпя ж мгйягу 
ла її пноавдгйзвіпрщ, бдоуфз гм увагз 
впі кіпудві укмвз ра номбйдкз. Оред, 
взбмофа пзпрдка ра номнмжзуії цмгм 
її одсмокувалля нмвзллі омжгйягарз-
пя у кмелмку ілгзвігуайщлмку взна-
гку [19, c. 38-39]. 

Коік рмгм, омйщ жкілз взбмофмї 
пзпрдкз в кмлпрзрууіилм-ноавмвіи 
кмгдоліжауії нмйірзфлмї пзпрдкз лд 
пйіг ндодбійщхуварз. У Дмнмвігі 
«Кмкіпії Тмваозпрва Хдлпаог» ж вз-
бмофмї одсмокз, яка буйа нодгправ-
йдла Бозралпщкмку наойакдлру цд у 
1976 омуі, пйухлм жауваеуєрщпя, цм 
тмф взбмофа пзпрдка і кає пуррєвзи 
внйзв гйя омжвзрку гдкмкоарії, «жкі-
лз у взбмофіи пзпрдкі лд кмеурщ бу-
рз налаудєы віг упіт біг, які мрмфу-
ырщ коаїлу. Вмлз взнйзваырщ жі 
пкйаглмї пукіхі гйзбмкм укмоілдлзт 
іпрмозфлзт нозфзл, які бджукмвлм, лд 
кмела взкмоілзрз йзхд хйятмк од-
смокз взбмофмї пзпрдкз» [20, c. 46]. 
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Тмку кмела гдоеава ла вйаплзи 
омжпуг кає взоіхуварз, якзи взг 
взбмофмї пзпрдкз є лаибійщх мнрз-
кайщлзк гйя кмелмгм ж взгу взбмоів, 
які номвмгярщпя у кдеат лауімлайщ-
лмї ыозпгзкуії. Вдлдуіалпщка Кмкіпія 
ж ущмгм нозвмгу лавмгзрщ роз аогу-
кдлрз. Пм-ндохд, гдоеавз війщлі у 
взбмоі пвмїт взбмофзт пзпрдк і каырщ 
пакмпріилм взоіхуварз, якмы вмла 
нмвзлла бурз [21, c. 25]. Пм-гоугд, 
взжлафдлля взгу взбмофмї пзпрдкз 
впд е ракз кає вігмбоаеарз вмйы 
лаомгу. Ілхзкз пймвакз, йыгз нм-
взллі гмвіоярз мбоаліи пзпрдкі ра її 
одайіжауії. Пм-родрє, впі взбмофі пзп-
рдкз рак фз ілакхд ґоулруырщпя ла 
мпмбйзвмпрят іпрмоії ра нмйірзфлмї 
куйщруоз коаїлз [22, c. 5]. 

Якцм жвдолурзпя гм лауімлайщ-
лм-ноавмвмї роагзуії Укоаїлз, рм Рі-
хдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаї-
лз віг 26 йырмгм 1998 омку № 1-он/ 
98 у пноаві ном взбмоз лаомглзт гд-
нурарів Укоаїлз гає кмейзвіпрщ жом-
жукірз, цм взжлафдлля взбмофмї пзп-
рдкз є нзралляк нмйірзфлмї гмуійщ-
лмпрі, і вмлм кає взоіхуварзпя Вдо-
тмвлмы Рагмы Укоаїлз, гм нмвлмва-
едлщ якмї вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз лайдезрщ жакмлмгавфд одгу-
йывалля могаліжауії ра нмоягку ном-
вдгдлля взбмоів [23]. 

Загаймк у нзраллі взбмоу взгу 
взбмофмї пзпрдкз в Укоаїлі нмйірзка 
каиед жавегз гмкілувайа лаг ноа-
вмк, цм взоаеаєрщпя у жаномвагедл-
лі взбмофмї пзпрдкз, яка є лаибійщх 
жоуфлмы гйя номвйаглзт нмйірзфлзт 
пзй. Бджнмпдодглік лапйігкмк ракмгм 
нігтмгу є нмпріила жкіла взгу взбмо-
фмї пзпрдкз, кмйз лмві взбмоз жажвз-
фаи номвмгярщпя вед жа лмвмы взбм-
офмы пзпрдкмы. Єгзлзк взкйыфдл-
ляк ж уієї рдлгдлуії є взбмоз Поджз-
гдлра Укоаїлз, ла якзт лджкіллзк є 
жапрмпувалля жапаг каемозраолмї 
взбмофмї пзпрдкз абпмйырлмї бійщхм-
прі. Віглмплм наойакдлрпщкзт ра кіп-
удвзт взбмоів в Укоаїлі, рм вмлз ла-
вномрз вігжлафзйзпя фапрмы жкілмы 
взгу взбмофмї пзпрдкз. У жв‘яжку ж 
узк, в Укоаїлі ноз номвдгдллі нао-
йакдлрпщкзт ра кіпудвзт взбмоів са-

крзфлм буйм взкмозпралм упі мплмвлі 
взгз взбмофмї пзпрдкз – каемозрао-
лу, номнмоуіилу ра жкіхалу. 

Пмжа пуклівмк, пупнійщлм-
нмйірзфлі укмвз у гдоеаві нмпріилм 
жкілыырщпя, цм у пвмы фдогу нмвзл-
лм жлатмгзрз пвмє пвмєфаплд вігм-
боаедлля у вігнмвіглмку вгмпкмла-
йдллі фз вжагайі жкілі іплуыфмї взбм-
офмї пзпрдкз. Вмглмфап, жалагрм фапра 
жкіла взбмофмї пзпрдкз жагаймк лдга-
рзвлм нмжлафаєрщпя ла якмпрі номвд-
гдллі взбмоів, мпкійщкз взбмофі кмкі-
пії гмвмйі фапрм лд впрзгаырщ пвмєфа-
плм омжібоарзпя у впіт рмлкмцат лм-
вмї взбмофмї пзпрдкз, а пакі взбмоуі 
лд жавегз нмвліпры омжукіырщ якзк 
фзлмк їтлі гмймпз ндодрвмоыырщпя у 
нодгправлзущкі калгарз жа лмвмы 
взбмофмы пзпрдкмы. Тмку в Укоаїлі 
пйіг жлаирз байалп кіе прайіпры вз-
бмофмї пзпрдкз ра її вгмпкмлайдлляк 
фз вжагайі нмвлмы жакілмы ла ілху. 

Сйухлзк у галмку оажі є нігтіг, 
якзи буйм псмокмвалм у пндуіайщлм-
ку гмпйігедллі Міліпрдопрва ыпрзуії 
Вдйзкмї Бозралії цмгм взбмофзт 
пзпрдк, оджуйщрарз якмгм буйм нодг-
правйдлм у смокі гмнмвігі Бозралпщ-
кмку наойакдлру у піфлі 2008 омку. 
На гукку бозралпщкзт сатівуів, ноз 
жаномвагедллі ндвлмгм взгу взбмофмї 
пзпрдкз її пйіг муілзрз ж рмфкз    
жмоу лапрунлзт пдкз козрдоіїв: 
1) пнівкіоліпрщ оджуйщрарів: пніввіг-
лмхдлля кіе нодгправлзурвмк ра 
гмймпакз взбмоуів; 2) уфапрщ взбмо-
уів у гмймпуваллі; 3) кмейзвзи 
внйзв взбмофмї пзпрдкз ла прабійщ-
ліпрщ ра дсдкрзвліпрщ уоягу; 4) внйзв 
ла взбмоуя ж рмфкз жмоу взбмоу, йдг-
кіпрщ і жомжукійіпрщ, а ракме жв‘яжмк 
кіе взбмоудк і взбмолмы мпмбмы; 
5) рд, лапкійщкз мбоалі мпмбз нодг-
правйяырщ пупнійщпрвм; 6) внйзв ла 
нмйірзфлі наорії ра калгзгарів; 
7) внйзв ла агкіліпроувалля взбмоів 
[24, c. 21]. 

Такзк фзлмк, взжлафдлля кмлк-
одрлмгм взгу взбмофмї пзпрдкз є 
вкоаи ваейзвзк комкмк лд йзхд гйя 
омжвзрку взбмофмгм ноава, а и жага-
ймк нмйірзфлмї пзпрдкз пупнійщпрва 
ра урвдогедлля у ліи мплмвмнмйме-
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лзт гдкмкоарзфлзт нозлузнів і жа-
паг. Ддякзк гдоеавак, ланозкйаг, 
США, Вдйзкіи Бозралії ра Калагі, 
вгаймпя каиед вігоажу взжлафзрз 
лаибійщх мнрзкайщлзи взг взбмофмї 
пзпрдкз гйя вйаплмї нмйірзфлмї пзп-
рдкз. Ілхзк коаїлак, гм фзпйа якзт 

лайдезрщ і Укоаїла, нмроібдл фап і 
гмпвіг жапрмпувалля оіжлзт взгів вз-
бмофзт пзпрдк, гйя рмгм цмб жомжукі-
рз лаибійщх нозилярлзи гйя вйап-
лзт нмйірзкм-ноавмвзт укмв взг вз-
бмофмї пзпрдкз. 
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Ндпрдомвзф В. Ф. Пмлярря взбмофмї пзпрдкз ра її мплмвлі омжукілля в кмлпрз-
рууіилмку ноаві 

У праррі омжкозрм нмлярря взбмофмї пзпрдкз ра її мплмвлі омжукілля в кмлпрзру-
уіилмку ноаві. Зажлафдлм, цм взбмофа пзпрдка нмжа пуклівмк є мглзк ж удлроайщлзт 
ра кйыфмвзт дйдкдлрів взбмофмгм ноава. Сакд віг лдї жайдезрщ смокар номвдгдлля 
взбмоів, а ракме їт оджуйщрар. Зомбйдлм взплмвмк, цм взжлафдлля кмлкодрлмгм взгу 
взбмофмї пзпрдкз є вкоаи ваейзвзк комкмк лд йзхд гйя омжвзрку взбмофмгм ноава, 
а и жагаймк нмйірзфлмї пзпрдкз пупнійщпрва ра урвдогедлля у ліи мплмвмнмймелзт 
гдкмкоарзфлзт нозлузнів і жапаг. 

Кйюфмві пймва: взбмофа пзпрдка, взбмофд ноавм, взбмоз, взбмофа одсмока, кмл-
прзрууіилд ноавм. 

 

 

Ндпрдомвзф В. Ф. Пмлярзд зжбзоардйьлми пзпрдкы з дд мплмвлыд нмлзкалзя 
в кмлпрзруузмллмк ноавд 

В прарщд оапкошрм нмлярзд зжбзоардйщлми пзпрдкш з дд мплмвлшд нмлзкалзя в 
кмлпрзруузмллмк ноавд. Оркдфдлм, фрм зжбзоардйщлая пзпрдка лдпмклдллм явйядрпя 
мглзк зж удлроайщлшт з кйыфдвшт ъйдкдлрмв зжбзоардйщлмгм ноава. Икдллм мр лдд 
жавзпзр смокар номвдгдлзя вшбмомв, а ракед зт оджуйщрар. Угафлши вшбмо взга зжбз-
оардйщлми пзпрдкш пнмпмбпрвудр жлафзрдйщлмку упкмодлзы гдкмкоарзфдпкзт нодмбоа-
жмвалзи в гмпугаопрвд, урвдоегдлзы в лди ъссдкрзвлми з упрмифзвми наорзилми пз-
прдкш, а ракед бмйдд бшпромку гмпрзедлзы нмйзрзфдпкми жодймпрз мбцдпрва. Пмърм-
ку зжбзоардйщлая пзпрдка вшпрунадр ваелми рмфкми мнмош пмводкдллми гдкмкоарзз. 
Поз вшбмод взга зжбзоардйщлми пзпрдкш, мпмбдллм в гмпугаопрват рак лажшвадкми 
«кмймгми гдкмкоарзз», пуцдпрвудр бмйщхми озпк калзнуйяузз зжбзоардйщлми пзпрд-
кми в пвмы нмйщжу нмйзрзфдпкзкз пзйакз, кмрмошд латмгярпя у вйапрз. 

Сгдйал вшвмг, фрм мнодгдйдлзд кмлкодрлмгм взга зжбзоардйщлми пзпрдкш явйя-
дрпя коаилд ваелшк хагмк лд рмйщкм гйя оажвзрзя зжбзоардйщлмгм ноава, лм з в 
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удймк нмйзрзфдпкми пзпрдкш мбцдпрва з урвдоегдлзя в лди мплмвмнмйагаыцзт 
гдкмкоарзфдпкзт нозлузнмв з мплмв. Ндкмрмошк гмпугаопрвак, ланозкдо, США, 
Вдйзкмбозралзз з Калагд, угаймпщ нмфрз поажу мнодгдйзрщ лазбмйдд мнрзкайщлши 
взг зжбзоардйщлми пзпрдкш гйя пмбпрвдллми нмйзрзфдпкми пзпрдкш. Доугзк проа-
лак, к фзпйу кмрмошт мрлмпзрпя з Укоазла, луелм водкя з мншр нозкдлдлзя оаж-
йзфлшт взгмв зжбзоардйщлшт пзпрдк, гйя рмгм фрмбш нмлярщ лазбмйдд ноздкйдкши 
гйя пмбпрвдллшт нмйзрзкм-ноавмвшт упймвзи взг зжбзоардйщлми пзпрдкш. 

Кйюфдвыд пймва: зжбзоардйщлая пзпрдка, зжбзоардйщлмд ноавм, вшбмош, зжбзоа-
рдйщлая одсмока, кмлпрзруузмллмд ноавм. 

 
 

Nesterovych V. Concept of the electoral system and its basic understanding in 
constitutional law 

The article describes the concept of the electoral system and its basic understanding 
in the constitutional law. It is noted that the electoral system is undoubtedly one of the 
central and key elements of the electoral law. It depends on it the format of the elections, 
as well as their outcome. A successful choice of the type of electoral system contributes to 
a significant acceleration of democratic transformations in the state, the establishment of 
an effective and sustainable party system in it, and a more rapid achievement of the polit-
ical maturity of society. Thus, the electoral system is an important point of support for 
modern democracy. When choosing the kind of electoral system, especially in the so-
called "young democracy" states, there is a high risk of manipulating the electoral system 
to the advantage of the political forces that are in power. 

Major common types of electoral systems should be classified according to the fol-
lowing criteria: 1. By the levels of election: a) Single tier of representation systems; 
b) Two-tiered electoral systems; c) Multiple-tier election systems; d) Hierarchical elec-
toral systems. 2. By the number of winners: a) Single-winner electoral systems; b) Multi-
winner electoral systems. 3. By the number of voting rounds: a) One-round systems; 
b)  Two-round systems; c) Multi-round systems. 4. By the composition of those who 
elect: a) Electoral systems in which the elective person or body is elected by voters; 
b) Electoral systems in which the elective person or body is elected electors; c) Electoral 
systems with mixed composition – if no candidate has received the established number of 
votes of voters, the election of an elective person or body is carried out by the College of 
Electors. 5. By method of voting: а) Electoral systems with a categorical methods of vot-
ing; b) Electoral systems with a standard methods of voting. 6. By the number of votes of 
voters: a) One-vote systems; b) Two-vote systems; c) Limited voting systems; d) Elec-
toral systems with the number of votes corresponding to the number of elected seats; 
e) Electoral systems with the number of votes corresponding to the number of candidates. 

It is concluded that the definition of a specific type of electoral system is an extreme-
ly important step not only for the development of electoral law, but also for the general 
political system of society and the establishment of fundamental democratic principles 
and principles in it. Some states, such as the United States, Great Britain and Canada, 
managed to determine almost immediately the most optimal type of electoral system for 
their own political system. Other countries, including Ukraine, need time and experience 
in the use of various types of electoral systems in order to understand the type of elec-
toral system most suitable for their own political and legal conditions. 

Key words: electoral system, electoral law, elections, electoral reform, constitutional 
law. 


