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Електронне голосування:  

до дискусії щодо можливості  

впровадження в Україні 
 
Гймбайіжауія як удлроайщлд явз-

ца пуфаплмї одайщлмпрі жгіиплыє бдж-
нмпдодгліи внйзв ла вдпщ пвірмнмоя-
гмк, ніг якзт нмроанйяырщ ракме впі 
ноавмві ілпрзрурз ра явзца. Бджукм-
влм омжвзрмк лаукз ра рдтлікз пноз-
яє нмяві ноав лмвмгм нмкмйілля. 
Опраллік фапмк в лаукмвзт кмйат 
упрайдлмы є лмока ном кмейзвіпрщ 
взжлалля пуфаплмгм омжвзрку ноав 
йыгзлз як ноав «фдрвдормгм» нмкм-
йілля. Навірщ взпуваырщ ігдї ном іп-
лувалля ноав вед «н’ярмгм» нмкмйіл-
ля.  

Оглак пйіг жвдолурз увагу ла цд 
мгзл номяв ноавмвмї гймбайіжауії – 
кмгдоліжауія кйапзфлзт ноав йыгзлз. 
Орме упрайдлі ноава ракме в бійщхіи 
фз кдлхіи кіоі нігйягаырщ жкілі. За-
жвзфаи омжгйягаырщ номбйдку роалп-
смокауії у пвірйі мпмбзпрзт ноав йы-
гзлз. Впд е жкілліи таоакрдозпрзуі 
нігйягаырщ впі взгмві гоунз ноава, у 
рмку фзпйі нмйірзфлі. Гймбайіжауія 
првмоыє гмгаркмві кмейзвмпрі гйя 
одайіжауії нмйірзфлзт ноав. Дйя нозк-

йагу віжщкдкм кйапзфлу смоку уфапрі 
гомкагпщкмпрі у жгіиплдллі гдоеавлмї 
вйагз – взбмоз. На пщмгмглі в пвірі 
рмфарщпя як лаукмві рак і ноакрзфлі 
гзпкупії цмгм кмейзвмпрі вномва-
гедлля дйдкромллмгм гмймпувалля.  

Пзралля дйдкромллмгм гдкйаоу-
валля омжгйягайз  лаукмвуі як ж нмг-
йягу нмйірмймгії рак і ыозпноугдлуії, 
жмкодка Гавозймв М. І., Єкдйщялдл-
км О. М.,  Заоіфлзи О. А., Кмвайщфук 
В. Б., Майзхдлкм Л. О., Чдолутіл 
І. О. Помрд в жагайщлмку кмейзвіпрщ 
жаномвагедлля ракмї смокз  одайіжа-
уії нмйірзфлзт ноав цд лд буйм нод-
гкдрмк кмкнйдкплмгм алайіжу, рмку 
вваеаєкм жа лдмбтіглд кмрзвуварз 
вйаплу нмжзуіы цмгм гмуійщлмпрі 
вномвагедлля ракмгм пнмпмбу вмйд-
взявйдлля у лауімлайщлу пзпрдку 
ноава. 

Мдрмы праррі є алайіж ілмждклмгм 
гмпвігу в кмлрдкпрі кмейзвмпрі жа-
номвагедлля дйдкромллмгм гмймпу-
валля як пнмпмбу одайіжауії ноава ла 
нмйірзфлзи взбіо.  
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Пмжзуія укоаїлпщкмї вйаглмї дйі-
рз цмгм кмейзвмпрі вномвагедлля 
дйдкромллмгм гмймпувалля взпвірйдла 
в утвайдліи Кабілдрмк Міліпроів 
Укоаїлз у піфлі 2018 о. Кмлуднуії 
омжвзрку узсомвмї дкмлмкікз ра пуп-
нійщпрва Укоаїлз ла 2018 – 2020 оо. 
(гайі – Кмлуднуія) і омжгйягає д-
гмймпувалля як мгзл іж лаибійщх 
ндопндкрзвлзт в Укоаїлі ланояків 
омжвзрку дйдкромллмї гдкмкоарії [1]. 
Як аогукдлрауіы лдмбтіглмпрі вном-
вагедлля ракмгм пнмпмбу взбмофмгм 
кдталіжку в Кмлуднуії лавмгярщпя 
лапрунлі аогукдлрз (жгоунуєкм їт): 

1. Вкажала смока є нмжзрзвлм
аномбмвала в ілмждклзт гдоеават – 
«Цд лаиномпріха смока дйдкромллмї 
гдкмкоарії, мглак її одайіжауія кіп-
рзрщ вдйзку кійщкіпрщ нмйірзфлзт ра 
могаліжауіилзт взкйзків. Вмглмфап 
пакд уя смока нмпрунмвм вномвагеу-
єрщпя в оіжлзт коаїлат пвіру».  

2. Дмжвмйзрщ нігвзцзрз якіпрщ
взбмофмгм номудпу – «Оплацдлля 
номудпу гмймпувалля гомкагял дйдк-
ромллзкз жапмбакз є нзралляк мн-
рзкіжауії взбмофзт рдтлмймгіи в 
Укоаїлі. Ейдкромллд гмймпувалля ра 
взбмоз жа вігнмвіглзт укмв кмеурщ 
бурз бійщх фдплзкз, номжмозкз ра 
дсдкрзвлзкз, ліе роагзуіилі».  

3. Снозяє гмпрунлмпрі взбмофмї
номудгуоз – «Гмймпувалля фдодж Іл-
рдолдр нмйдгхує гмпрун гм номудгу-
оз вмйдвзявйдлля гйя жлафлм бійщ-
хмї кійщкмпрі гомкагял, нігвзцує 
жагайщлу мндоарзвліпрщ мрозкалля 
оджуйщрарів гмймпувалля, гає кмейз-
віпрщ пкмозпрарзпя пвмїк взбмофзк 
ноавмк гзпралуіилм».  

4. Пігвзцзрщ явку взбмоуів –
«Ммейзвіпрщ дйдкромллмгм гмймпу-
валля в Укоаїлі гмжвмйзрщ жайуфзрз 
гм взбмофмгм номудпу лабагарм бійщ-
ху кійщкіпрщ гомкагял, мпмбйзвм км-
ймгщ, цм нмкоацзрщ однодждлрарзв-
ліпрщ ра якіпрщ взбмоів».  

На лаху гукку, рака нмжзуія лм-
окмрвмоуя нігйягає лаукмвмку алайі-
жу. Змкодка лак лд вігмкм ном хзом-
ку ноавмву гзпкупіы у уіи псдоі. 
Ммела кмлпраруварз ном вігпурліпрщ 
кмкнйдкплзт лаукмвзт гмомбків ла 

оівлі гзпдорауіилзт ра кмлмгоасіф-
лзт гмпйігедлщ. Тмку лд уійкмк жом-
жукіймы є кардгмозфла нмжзуія нодг-
правлзків уоягу.  

Дйя гдкмлпроауії ндвлмї гзпку-
піилмпрі рвдогедлщ, цм взпймвйдлі в 
Кмлуднуії, жвдолдкмпя гм жакмогмл-
лмгм гмпвігу. 

Епрмлія у 2005 омуі номвдйа жага-
йщлмгдоеавлі взбмоз, взкмозпрмвуы-
фз в рмку фзпйі дйдкромллд воягу-
валля, влапйігмк фмгм прайа ндохмы 
коаїлмы у пвірі, взкмозпрмвуыфз лм-
ву кдрмгзку. В 2007 омуі вмла прайа 
ндохмы коаїлмы, яка взкмозпрмвува-
йа e-Voting ла наойакдлрпщкзт взбм-
оат. 

Дм пймва, Епрмлія - уд, кабурщ, 
єгзла коаїла в пвірі, гд 99% гдоеав-
лзт нмпйуг гмпрунлі в одезкі млйаил 
24/7. Бійщхіпрщ гіи ыозгзфлмгм та-
оакрдоу кмейзвм жгіиплзрз фдодж 
дйдкромллд воягувалля. Дм рмгм е 
пзпрдка ндодгбафає абпмйырзжауіы 
дйдкромллзт гіи, рмбрм емглмгм сак-
рзфлмгм нігрвдогедлля лд нмроіблд, в 
лапйігмк фмгм пкмомфуырщпя взроарз, 
фап ра агкіліпроарзвлзи одпуоп. В 
Епрмлії дйдкромллі нмпйугз лдкме-
йзві йзхд гйя хйыбів, омжйуфдлщ і 
мндоауіи ж лдоутмкіпры. 

Ілрдолдр-гмймпувалля - уд пзпрд-
ка, яка гмжвмйяє взбмоуяк нмгаварз 
пвмї быйдрдлі ж бугщ-якмгм кмкн'ырд-
оа, нігкйыфдлмгм гм Ілрдолдру, у 
бугщ-якіи рмфуі пвіру. Пдохмы взгі-
йдлмы лакз мпмбйзвіпры дйдкромллм-
гм гмймпувалля в Епрмлії є рд, цм 
дйдкромллм кмела номгмймпуварз 
рійщкз нмндодглщм (вігкозваєрщпя уд 
ноавм жа 10 глів гм гарз взбмоів і 
нознзляєрщпя жа 4 глі гм гарз гмйм-
пувалля).  На взбмоат гм наойакдлру 
Епрмлії ущмгм омку кмела буйм гмйм-
пуварз в Ілрдолдрі уіймгмбмвм ж 9 
оалку 21 йырмгм гм 6 вдфмоа 27 йы-
рмгм.  Взбмоз гм Євомндипщкмгм Па-
ойакдлру нйалуырщпя  26 роавля 
2019 омку, рмку жагдкйаомвалд дйдкр-
омллд гмймпувалля 16-22 роавля 2019 
омку вігнмвіглм.  

Помрягмк взжлафдлмгм ндоімгу 
нмндодглщмгм гмймпувалля взбмодущ 
втмгзрщ гм пзпрдкз, взкмозпрмвуыфз 
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ID-каорку абм Ммбійщлзи ігдлрзсі-
кауіилзи лмкдо, і гмймпує. Ігдлрзсі-
кауія взбмоуя взгайяєрщпя ж взбмо-
фмгм быйдрдля гм рмгм, як вмла ла-
гіихйа гм Науімлайщлмї взбмофмї 
кмкіпії гйя нігоатулку гмймпів, ракзк 
фзлмк жабджндфуыфз алмлікліпрщ. 
Дйя рмгм цмб номгмймпуварз взбм-
одущ кає карз лапрунлі жапмбз: ігдл-
рзсікауіилу каорку, взгалу Рагмы 
нмйіуії ра нозкмогмллмї мтмомлз; 
PIN-кмгз, взгалі оажмк ж ID-
каоркмы; гіиплі пдорзсікарз; кмкн'ы-
рдо ж нігкйыфдлляк гм Ілрдолдру - 
гйя гмймпувалля кмела взкмозпрм-
вуварз мндоауіилі пзпрдкз Windows, 
Mac OS X абм Linux; каог-оігдо; ном-
гоаклд жабджндфдлля ID-каоркз. 
Орме, жажлафзкм, цм взбмодущ нмвз-
лдл вмймгірз кілікайщлзк оівлдк 
кмкнырдолмї гоакмрлмпрі гйя жгіип-
лдлля вмйдвзявйдлля, рмку лд гзвлм, 
цм вкажала кдрмгзка фапріхд жапрм-
пмвуєрщпя кмймгзк нмкмйілляк вз-
бмоуів. 

Наоажі пзпрдка дйдкромллмгм гм-
ймпувалля, нозиляра в Епрмлії в 2017 
омуі, ґоулруєрщпя ла Загайщліи бажі 
дйдкромллмгм гмймпувалля. Вмглмфап, 
оаккз є улівдопайщлзкз і кмеурщ 
жапрмпмвуварзпя в оіжлзт взгат взбм-
оів. Загайщла оакка взжлафає взкмгз, 
впралмвйдлі гйя пзпрдкз д-
гмймпувалля, взжлафає прмомлз, які 
бдоурщ уфапрщ у пзпрдкі, мнзпує їт 
гіяйщліпрщ ра номудпз i-гмймпувалля, 
а ракме гає мгйяг кмейзвмпрди ндод-
віокз ноавзйщлмпрі пзпрдкз ра її гм-
розкалля мплмвлзт взкмг. 

Доугмы мпмбйзвіпры уієї пзпрдкз 
є рд, цм взбмодущ кмед жкілзрз пвіи 
гмймп.  Ріхдлля Епрмлії нмйягайм в 
рмку, цмб гмжвмйзрз взбмоуяк втм-
гзрз в пзпрдку ра гмймпуварз прійщкз 
оажів, пкійщкз вмлз тмфурщ номрягмк 
ндоімгу ндодг гмймпувалляк. Опкійщ-
кз кмедл гмймп пкапмвує мпраллє, 
взбмодущ жавегз кає кмейзвіпрщ 
жкілзрз пвіи гмймп ніжліхд. 

Загаймк дсдкрзвліпрщ д-
гмймпувалля номявйяєрщпя в рмку, цм 
жа мсіуіилзкз галзкз пукунлзи фап, 
жамцагедлзи ла мпралліт дпрмлпщкзт 
взбмоат, пкйав 11000 омбмфзт глів, ра 

номгмймпувайм ракзк пнмпмбмк 31% 
впіт взбмоуів [2]. 

Позкйагмк мбкдедлмгм взкмозп-
ралля дйдкромллмгм гмймпувалля км-
ед пйугуварз США. В галзи фап нм-
лаг 20 храрів гмжвмйяырщ пвмїк ез-
рдйяк гмймпуварз млйаил, абм фдодж 
жатзцдлзи вдб-нморай, абм фдодж дйд-
кромллу нмхру - мглак уд ноавм жа-
одждовмвалм йзхд гйя кійщкмт гоун 
взбмоуів. 

Зажвзфаи лаибійщх нмхзодлд вз-
кмозпралля ракмгм пнмпмбу одайіжауії 
ноава ла взбмоз гмрозкуырщпя віи-
пщкмвмпйуебмвуі. Закмл ном вігпрм-
омлдлд гмймпувалля віг 1986 омку 
UOCAVA (Uniformed and Overseas 
Citizens Absentee Voting Act ) був у 
2009 омуі гмнмвлдлзи  Віипщкмвзи і 
жакмогмллзи жакмл гйя взбмоуів 
("MOVE Act") [3]. Ейдкромллд воя-
гувалля лд нмхзоыєрщпя ла кмелмгм 
віипщкмвмгм, якзи ндодбуває жа кмо-
гмлмк, айд рі, цм жлатмгярщпя ла йілії 
сомлру абм в мпмбйзвм віггайдлзт 
оаимлат пвіру, кмеурщ номпрм віггарз 
пвмї гмймпз фдодж жатзцдлд нігкйы-
фдлля гм Ілрдолдру, цмб одайіжуварз 
пвмє ноавм ла вмйдвзявйдлля. Така 
гоуна є лаибійщх фзпдйщліхмы, які 
взкмозпрмвуырщ раку смоку гмймпу-
валля. 

Ддякі гмгаркмві гоунз взбмоуів 
взжлафдлі у жакмлмгавпрві мкодкзт 
храрів. Так, храр Айяпка гмжвмйяє 
кмелмку, трм взкагає вігкоінлмгм 
нмпвігфдлля, мрозкуварз їт в дйдкр-
омллмку взгйягі, мглак рійщкз віипщ-
кмві, їтлі урозкалуі ра дкігоалрз км-
еурщ нмвдорарз пвмї быйдрдлі млйаил.  
Юра гмжвмйяє взбмоуяк ж мбкдед-
лзкз кмейзвмпрякз нмвдолурз пвмї 
вігкоінлі быйдрдлі млйаил гйя бійщ-
хмї жоуфлмпрі ра номпрмрз. 

Помрд ракд мбкдедлля в жакмлм-
гавпрві є лд нмвлмы кіомы взноавга-
лд. Смуімймгіфлд мнзрувалля номвд-
гдлд пдодг взбмоуів гмвмгзрщ, цм 
бйзжщкм 39% акдозкалуів каеурщ, цм 
вмлз тмрійз б гмймпуварз жі пвмгм 
омбмфмгм прмйу абм кмбійщлмгм    
нозпромы [4]. Такме нодгправлзкз 
нмйірзфлзт наоріи вігпрмыырщ раку 
ігды ж лагієы, цм уд жбійщхзрщ кійщ-
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кіпрщ мпіб, які жомбзйз вмйдвзявйдл-
ля.  

Помрзйделмы є ноакрзка вном-
вагедлля дйдкромллмгм гмймпувалля 
у Нмовдгії. Помрягмк 2011-2013 омків 
буйм номвдгдлм взномбувалля пзпрдк 
дйдкромллмгм гмймпувалля, які взкм-
озпрмвуырщпя ла лауімлайщлзт і кіп-
удвзт взбмоат. 

Помрд взномбувалля жакілфзйзпя 
ж віг’єклзк оджуйщрарів, мпкійщкз 
взбмоуі лд буйз вндвлдлі у фдплмпрі 
номудгуоз, рмку нодгправлзкз мога-
лів гдоеавлмї вйагз взоіхзйз, цм 
рака пзпрдка кмед нігіоварз гдкмк-
оарзфлі номудпз. Окоік рмгм нозбіф-
лзкз дйдкромллмгм гмймпувалля нд-
одкмлуырщ, цм рака пзпрдка пнозя-
рзкд нігвзцдллы явкз взбмоуів.  
Помрд гмпвіг Нмовдгії номгдкмлпроу-
вав вігпурліпрщ пуррєвмї оіжлзуі. 

Влапйігмк лдгарзвлмгм оіхдлля 
уоягу у 2013 вігбувпя ракме пугмвзи 
номудп. Піг фап лщмгм сатівуі взпува-
йз козрзку цмгм птдкз хзсоувалля, 
цм взкмозпрмвуєрщпя гйя жатзпру 
гмймпів, які лагпзйаырщпя фдодж кдод-
еу. Фатівуі ж номгоаклмгм жабджнд-
фдлля жакйзкайз ндоднзпарз впы пзп-
рдку гмймпувалля, цмб коацд жатзп-
рзрз галі. У гмнмвігі Ілпрзруру пмуіа-
йщлзт гмпйігедлщ Нмовдгії ракме вз-
пймвзйз жалднмкмєлля ж нозвмгу рмгм, 
цм млйаил-гмймпувалля вігбуймпя в 
лдкмлромйщмвалмку пдодгмвзці, мпкі-
йщкз в лщмку лд кмела нмвлмы кіомы 
жабджндфзрз раєклзуы гмймпувалля, 
рмку кмейзвзи внйзв ла взбмоуя [5]. 

 Такме вігмкі ілхі лдгарзвлі рдп-
рувалля пзпрдкз дйдкромллмгм гмйм-
пувалля. У Філйялгії, гд дкпндозкд-
лрувайз ж ракмы пзпрдкмы гмймпу-
валля в рощмт мкоугат, взявзймпя, цм 
у нігоатулку гмймпів буйз лдрмфлмпрі. 
Агкіліпроарзвлзи пуг пкапував їт, в 
лапйігмк фмгм вігбувайзпя нмврмолі 
взбмоз. Пмоухдлля вігбувайзпя ла 
кіпудвзт взбмоат у Шмрйалгії, а в 
Нігдойалгат пндуіайщла кмкіпія жа-
номнмлувайа вігкмвзрзпя віг дйдкр-
омллмгм гмймпувалля ла кмозпрщ  
роагзуіилмгм. Вмла ракме взоіхзйа, 
цм Нігдойалгз лд гмрмві жаномвагзрз 
ілрдолдр-гмймпувалля [6]. 

Звдораєкм увагу ла рд, цм ла-
пноавгі вігнмвігщ ла нзралля  взкм-
озпрмвуварз фз лд взкмозпрмвуварз 
дйдкромллд гмймпувалля йдезрщ в 
рдтліфліи, а лд ыозгзфліи нймцзлі. 
Нд рійщкз жакмогмллзи гмпвіг гдкмл-
проує нмбмывалля у уіи псдоі. Вірфз-
жлялі лаукмвуі ракме взпймвйыырщпя 
ж лдгмвіомы. Так, М. Гавоіймв жаува-
еує, цм «ж мгйягу ла пуфаплзи прал 
ілсмокауіилзт рдтлмймгіи, лдкає 
гаоалрії, цм номгоака лд бугд калі-
нуйыварз, цмб гмжвмйзрз жбдоігалля 
ра гоук смокз абм гмкукдлра, віг-
кіллмгм віг рмгм, цм вігмбоаеаєрщпя 
ла дкоалі. Бійщх ваекм взявзрз гед-
одйм нмкзймк і рдтліфлзт лдпноавлм-
прди, ліе жвзфаилі номудгуоз. Пмвлі-
пры музсомвала пзпрдка лд жкмед 
гмпягрз оджуйщрарів і лд карзкд сі-
жзфлзт одждовлзт жанзпів, цм упкйа-
глыє абм улдкмейзвйыє номвдгдлля 
нубйіфлмгм ндодоатулку [7].  

В пвмы фдогу І. Чдолутіл гмгає, 
цм «мпкійщкз пзпрдкз ндодваелм 
бугуырщпя ж взкмозпралляк нмхзод-
лзт у пвірі мндоауіилзт пзпрдк ра 
жапмбів мбфзпйывайщлмї рдтлікз, вмлз 
кмеурщ прарз мб’єкрмк жймфзллзт 
нмпягалщ жймвкзплзків»[8, c.116]. 

Мз вваеаєкм жа лдмбтіглд нмгм-
гзрзпя ж узрмвалзкз аврмоакз. Окоік 
рмгм гмгарз цд мгзл аогукдлр. Укоаї-
ла ндодбуває в пралі жмвліхлщмї агод-
пії, ілсмокауіила віила вігбуваєрщпя 
ла впіт ланояккат, в рмку фзпйі і в 
нмйірзфліи псдоі. З 2014 омку гомка-
гялз лахмї гдоеавз лдмглмоажмвм 
ніггавайзпя аракак ла пвмї ілрдолдр 
одпуопз, лд мкзлуйз ракзт лдгаоажгів 
і мсіуіилі вдб-паирз могалів гдоеавлмї 
вйагз. В 2017 омуі анмгди ракзт арак 
вігбувавпя ж взкмозпралляк віоупу 
Petya, і пнозфзлзв нмоухдлля омбмрз 
впіт псдо езррєгіяйщлмпрі. Заоаедл-
лы ніггайзпя ілсмокауіилі пзпрдкз 
Міліпрдопрва ілсоапроукруоз, Кабілд-
ру Міліпроів, паирз Лщвівпщкмї кіпщкмї 
оагз, Кзївпщкмї кіпщкмї гдоеавлмї 
агкіліпроауії, кібдонмйіуії ра Сйуебз 
пндужв'яжку Укоаїлз[9]. Вкажалд гд-
кмлпроує вігпурліпрщ рдтліфлзт кме-
йзвмпрди в гдоеаві жатзпрзрз ілсмо-
кауіилд пдодгмвзцд, рмку лдкмейзвм 
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гмвмозрз ном фдпліпрщ ра номжмоіпрщ 
взбмоів, як вкажалм у Кмлуднуії.  

Такме однодждлрмвалзи лакз вз-
біокмвзи алайіж ілмждклмгм гмпвігу 
вномвагедлля д-гмймпувалля вкажує 
ла рд, цм првдогеуварз ном абпмйыр-
лм нмжзрзвлзи гмпвіг лдкмейзвм. В 
гдоеават, гд рака смока вмйдвзяв-
йдлля є нозилярлмы, таоакрдозжуєрщ-
пя жлафлзк гмпвігмк дйдкромллмгм 
воягувалля впієї нубйіфлмї вйагз. В 
Укоаїлі однодждлрмвалзи нмжзрзвлзи 
гмпвіг гйя ікнйдкдлрауії в ноавмву 
пзпрдку є пкмоіхд баеалзк ліе ода-
йщлзк, рмку цм оівдлщ кмкн’ырдолмї 
гоакмрлмпрі гйя лапдйдлля праохд 30 
омків лд є лмокмы, гомкагялз рійщкз 
взбіокмвм кмозпруырщпя дйдкромллзк 
нігнзпмк ра ілхзкз дйдкдлракз дйдк-
ромллмї ігдлрзсікауії, рійщкз лдцмга-
влм вномвагедлм лмву пзпрдку ІD 
каормк рмцм. Взгаєрщпя гмодфліхд 
ввмгзрз д-пзпрдку ндохмфдогмвм в 
оіжлмгм омгу агкіліпроарзвлі нмпйугз, 
ліе взномбмвуварз її ла ракмку вае-
йзвмку ілпрзрурі гдкмкоарії як взбм-
оз. 

Напрунлзк аогукдлрмк, цм вз-
жлафдлм в Кмлвдлуії – уд жбійщхдлля 
явкз взбмоуів. Тур бугд уіллзк гмп-
віг Нмовдгії, якзи гмвмгзрщ, цм явка 
жбійщхзйапя у пдодглщмку ла 0,75%. 
Така гзлакіка лд кмед омжхзоыварз 
кмйм взбмоуів фз гдкмлпроуварз бі-
йщху однодждлрарзвліпрщ взбмофмгм 
кдталіжку. 

Вваеаєкм ндодгфаплзк впралмв-
йдлзи ла лмокарзвлмку оівлі ланояк 
ноавмвмгм одгуйывалля псдоз дйдкр-
омллмгм одгуйывалля. Вкажалд жукм-
вйдлд лапрунлзкз фзллзкакз:     
пралмк ілсмокауіилмї віилз, в якіи 
ндодбуває Укоаїла; лзжщкмы 
кмкн’ырдолм-рдтліфлмы квайісікауі-
єы дйдкрмоару; вігпурліпры кмкнйдк-
плмгм дйдкромллмгм воягувалля; омж-
біеліпры оджуйщрарів у ілмждклзт 
гдоеават; лднігрвдогедліпры ла 
ноакрзуі номглмжмвалзт нмжзрзвлзт 
оджуйщрарів, жмкодка нігвзцдлля яв-
кз взбмоуів; лдкмейзвіпры жбдод-
едлля мплмвлмгм нозлузну взбмофм-
гм номудпу – кмлсігдлуіилмпрі. 
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Жаомвпщка І. М. Ейдкромллд гмймпувалля: гм гзпкупії цмгм кмейзвмпрі вном-
вагедлля в Укоаїлі 

В праррі алайіжуєрщпя кмейзвіпрщ вномвагедлля дйдкромллмгм гмймпувалля в 
Укоаїлі. Вкажалм, цм гймбайіжауія првмоыє гмгаркмві кмейзвмпрі гйя одайіжауії нмйі-
рзфлзт ноав. Загаймк гмвдгдлм ндодгфапліпрщ вкажівкз нодгправлзків Уоягу цмгм 
кмейзвмпрі дйдкромллмгм гмймпувалля в Укоаїлі.  

Кйюфмві пймва: нмйірзфлі ноава, дйдкромллд гмймпувалля, взбмоз, гймбайіжауія, 
ілсмокауіила віила. 

 
 
Жаомвпкая И. М. Эйдкромллмд гмймпмвалзд: к гзпкуппзз м вмжкмелмпрз влд-

годлзя в Укоазлд 
В прарщд алайзжзоудрпя вмжкмелмпрщ влдгодлзя ъйдкромллмгм гмймпмвалзя в 

Укоазлд. Укажалм, фрм гймбайзжаузя пмжгадр гмнмйлзрдйщлшд вмжкмелмпрз гйя ода-
йзжаузз нмйзрзфдпкзт ноав. В мбцдк гмкажалм нодегдводкдллмпрз укажалзя нодг-
правзрдйди Поавзрдйщпрва м вмжкмелмпрз ъйдкромллмгм гмймпмвалзя в Укоазлд. 

Кйюфдвшд пймва: нмйзрзфдпкзд ноава, ъйдкромллмд гмймпмвалзд, вшбмош, гймба-
йзжаузя, злсмокаузмллая вмила. 
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Ukraine 
The article analyzes the possibility of implementation electronic voting in Ukraine. It 

is indicated that globalization creates additional opportunities for the realization of 
political rights. In general, it is proved that the order of Government representatives was 
premature considering the possibility of electronic voting in Ukraine. 
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