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ЕЛЕКТРОННІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ:  

РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

У статті досліджується можливість запровадження електронних виборів в 

Україні. Автор окреслює понятійне поле електронних виборів. Проаналізовано 

законодавство у сфері електронних виборів. Найбільш оптимальним і раціональним 

варіантом модернізації виборчого процесу в Україні бачимо запровадження системи 

електронного підрахунку голосів. Напрацьовані практичні рекомендації і зауваження 

щодо запровадження системи електронного голосування в Україні. 

Ключові слова: модернізація виборчого процесу, електронні вибори, електронне 

голосування, система електронного підрахунку голосів.  

 

Михальчук С. О. Электронные выборы в Украине: реалии и перспективы. 

В статье исследуется возможность введения электронных выборов в Украине. 

Автор определяет понятийное поле электронных выборов. Проанализировано 

законодательство в сфере электронных выборов. Наиболее оптимальным и 

рациональным вариантом модернизации избирательного процесса в Украине видим 

внедрение системы электронного подсчета голосов. Наработаны практические 

рекомендации и замечания по внедрению системы электронного голосования в 

Украине. 

Ключевые слова: модернизация избирательного процесса, электронные выборы, 

электронное голосование, система электронного подсчета голосов. 

 

Mykhalchuk S. O. Electronic elections in Ukraine: realities and prospects. 

This article deals with the possibility of implementation the electronic elections in 

Ukraine. The inclusion of electronic mechanisms in the electoral process generates a number 

of new theoretical concepts and innovative practices. There is a new conceptual field that 

requires a theoretical understanding. It is stated in the article that the concepts of electronic 

management, electronic voting and electronic vote counting system should not be mixed, but 

distinguished. The author analyzes the legislative framework in the field of electronic 

elections. 
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Electoral process in Ukraine requires changes and modernization. The traditional 

system of voting and vote counting system are outdated and do not meet the needs of 

Ukrainian society. It is an interesting idea to implement ICTs into the electoral process in 

order to rationalize, optimize and legitimize it.  

The article deals with the Estonian model of e-voting. It is popular in Estonia to vote via 

Internet. The Estonian model of electronic elections is the most appropriate, but unattainable 

in Ukraine, viewing the technological infrastructure. Remote voting via Internet in Ukraine 

has no prospects and is unlikely to be realized in the coming years. The most optimal and 

rational variant of modernization of the electoral process in Ukraine is electronic vote 

counting system. 

The author pays particular attention to the advantages and disadvantages of electronic 

voting viewing Ukrainian realities. The problem of electoral absenteeism, especially among 

young people, is really relevant to Ukraine. Proponents of electronic elections hope that 

innovative technologies in the elections will be interesting for so-called «digital natives», that 

is young people. 

The electronic vote counting system should be presented in the form of optical scan 

ballots. The author works out practical recommendations and observations concerning the 

implementation of electronic elections in Ukraine 

Thus, the authorities should begin with a testing of technological infrastructure, improve 

it and bring to the optimal state, conduct educational campaigns. Society must learn to trust 

the system of electronic counting and agree to substantial costs. 

Key words: modernization of the electoral process, electronic election, electronic voting, 

electronic vote counting system. 

 

Постановка проблеми. Виборчий процес в Україні потребує суттєвих змін й 

модернізації. Актуальним вбачається перехід до супроводу виборчого процесу 

новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями, які здатні раціоналізувати, 

оптимізувати та легітимізувати процес волевиявлення громадян. Традиційна система 

голосування й підрахунку голосів застаріла й не відповідає запитам українського 

суспільства. З огляду на це чому б не вдосконалити її сучасними цифровими 

технологіями?  

Огляд останніх досліджень і публікацій. Проблема електронних виборів не є 

новою для наукових розвідок. Питання використання нових інформаційних технологій 

у виборчому процесі висвітлені у працях Н. Линник, І. Сіденко, А. Готуна, 

С. Кандзюби, Дж. Кіллока. Серед невирішених частин загальної проблеми залишається 

дослідження реалій і перспектив електронних виборів в Україні. 

Мета дослідження полягає в аналізі можливостей запровадження електронних 

виборів в Україні 

Виклад основного матеріалу. Впровадження електронних механізмів у виборчий 

процес породжує низку нових теоретичних понять й інноваційних практик, таких як 

«електронний менеджмент», «електронні вибори», «електронне голосування». 

Електронний менеджмент у виборчому процесі полягає у застосуванні електронних 

механізмів у врегульованій законами діяльності уповноважених органів та громадян, 

спрямованій на підготовку і проведення виборів представницьких органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, обрання та наділення повноваженнями 

посадових осіб. Електронний менеджмент може використовуватись на різних етапах 

виборчого процесу: висуванні, реєстрації кандидатів, проведенні передвиборчої 

агітації, процесу голосування, підрахунку голосів. Електронний менеджмент не є 

тотожним електронним виборам. Електронний менеджмент є більш технічним 

поняттям. Електронний менеджмент оптимізує виборчий процес, тоді як електронні 
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вибори покликані забезпечити демократичний вектор розвитку цілої політичної 

системи.   

Сьогодні помітною є тенденція до злиття понять електронних виборів, 

електронного голосування й електронного підрахунку голосів. Доцільніше все-таки 

розрізняти ці поняття з метою їх об’єктивного аналізу. Так, електронні вибори є 

ширшим поняттям, ніж електронне голосування.  Електронне голосування за своєю 

процедурою мало чим відрізняється від голосування у традиційному виборчому 

процесі. За визначенням О. Бабкіної, голосування – безпосередній акт волевиявлення 

громадян під час виборів й складається з ідентифікації (засвідчення особи) виборця, 

отримання бюлетеня і власне голосування [7, с. 554]. Електронне голосування 

складається з тих самих етапів, проте базується на інноваційній інфраструктурі. 

Чимало дослідників не відділяють процес голосування як акт волевиявлення від 

процесу підрахунку голосів. Цей підхід не є раціональним щодо електронного 

голосування. Чи можна вважати голосування електронним, в ході якого паперовий 

бюлетень сканується спеціальним пристроєм для зчитування інформації? Таке 

голосування підпадає під визначення традиційного голосування з електронним 

підрахунком голосів.  

Виокремлюємо низку об’єктивних причин для модернізації виборчого процесу в 

Україні шляхом використання електронних механізмів: низька явка виборців, 

ігнорування виборів з боку молоді, чималі витрати на проведення традиційної виборчої 

кампанії, недовіра громадян до процесу голосування й підрахунку голосів, породжена 

фальсифікаціями на виборах. 

Електронне голосування може мати різні варіації і формації. У світі апробовані 

різні системи електронного голосування як з фізичною присутністю виборця на 

дільниці (система оптичного сканування бюлетенів, електронна система 

безпосереднього запису), так і віддалене голосування (інтернет-голосування, смс-

голосування). 

Практична реалізація системи електронного голосування у світі полягає у тому, що 

у низці країн е-голосування є актуальним й використовується на всій території країни 

(Індія, Бразилія), діє лише в окремих частинах країни (США, Канада, Перу, Аргентина), 

продовжується впровадженням пілотних проектів (Росія, Індонезія), використовувалось 

раніше (Казахстан, Австралія), ніколи не використовувалось (країни Африки, окрім 

Еритреї) [12].  

Загалом організація електронних виборів є поширеною практикою у світі. 

Визнаним світовим лідером у створенні системи електронного голосування є Естонія. 

Останні вибори з використання системи електронного голосування (інтернет-

голосування) відбулися в Естонії у 2015 р. (див. таблицю 1). 

Таблиця 1 

Парламентські вибори в Естонії 2015 року: електронне голосування  

(кількісні дані) 

 Профіль виборця Кількість виборців 

1. Населення Естонії 1 311 870 

2. Громадяни з правом голосу 899 793 

3. Явка виборців 64,2 % (577 910) 

4. Голосували через Інтернет 176 491 

5. Голосів скасовано 162 

6. Голосів зараховано 176 329 

7. Визнано недійсним 1 

8. Проголосували неодноразово 4593 
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9. Частка інтернет-виборців серед 

громадян з правом голосу 

19,6 % 

10.  Частка інтернет-виборців серед тих, 

хто взяв участь у виборах 

30,5 % 

Джерело: [18]. 

 

Для України естонська модель електронних виборів є найбільш прийнятною, 

проте, зважаючи на високий, практично еталонний рівень впровадження електронних 

механізмів у виборчий процес, поки що недосяжною. Щоб технічно забезпечити 

можливість роботи системи електронного голосування, практично вся територія Естонії 

покрита 4G Інтернетом. На жаль, в Україні ще не подолана проблема цифрової 

нерівності навіть на рівні доступу до мережі. За даними «Internet World Stats та 

Worldbank», станом на листопад 2015 р. користувачів мережі Інтернет в Україні було 

43,40 % [14; 15]. Ця цифра виглядає дещо применшеною, адже за різними джерелами 

кількість користувачів мережі Інтернет може сягати 60 % [12]. Та й навіть такі 

оптимістичні дані не є прийнятними для впровадження е-виборів. 

Засобом голосування в Естонії є електронна ідентифікаційна картка (ID-картка), 

яка була запроваджена у 2002 р. Згідно із законом про цифровий підпис усі естонці 

віком від 15 років і старше зобов’язані мати таку картку [4, с. 32]. В Україні ID-картки 

почали видавати з 1 січня 2016 р. Обмін паперових паспортів громадянина Україна на 

документи нового зразка не є обов’язковим. Видача ID-картки передбачена ЗУ «Про 

єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» [3] й Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та 

Порядку оформлення, видачі, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення 

паспорта громадянина України» [7]. 

Між законом і постановою Кабінету Міністрів існує очевидне протиріччя. Так, 

закон визначає, що «паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що 

містить безконтактний електронний носій» (ст. 21, п. 4), тоді як постанова Кабінету 

Міністрів передбачає можливість отримання паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм або ж альтернативного нецифрового документа. 

Поза тим, згідно закону «паспорт громадянина України оформляється всім особам, 

починаючи від народження та незалежно від віку, на кожні 10 років» (ст. 21, п. 3), тоді 

як згідно постанови паспорт оформлюється особам, які досягли шістнадцятирічного 

віку[3; 7].   

Цікаво, що система інтернет-голосування в Естонії є гнучкою, оскільки дає змогу 

змінювати свій голос. Можливість змінювати свій вибір є способом протидії 

механізмам фальсифікації виборів, що є особливо цінним для України. 

Ідея електронного голосування в Україні була представлена зокрема у 

законопроекті народного депутата Верховної Ради О. Тищенка «Про концепцію 

«Запровадження системи електронного голосування» (№ 8656 від 17 лютого 

2012 р.) [9]. Автор вказує на необхідність вдосконалення існуючої системи з метою 

забезпечення об’єктивності волевиявлення громадян та легітимності прийняття ними 

відповідних рішень. О. Тищенко аналізує традиційну систему голосування в Україні. 

Згідно цієї концепції, запровадження технології електронного голосування розраховане 

тільки на бажаючих і є таким, що використовується поряд з традиційними 

технологіями. Очевидно, що автор концепції розглядає електронне голосування 

більшою мірою як інтернет-голосування, що полягає у можливості дистанційного 

голосування з відсутністю необхідності закріплення виборця за певною виборчою 

дільницею, ідентифікацією виборців через цифровий підпис або біометричні дані й 
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відсутністю потреби в обмеженні кількості голосувань однією і тією ж особою, 

оскільки під час підрахунку голосів повтори буде відфільтровано та зараховано тільки 

останнє голосування.  

Позитивною є ідея можливості функціонування традиційного й електронного 

голосування. Проблема цього законопроекту була у тому, що при його розробці не 

враховувався рівень розвитку технологічної інфраструктури у 2012 р. Так, за даними 

соціологічних кампаній, менше половини українців мали доступ до мережі Інтернет 

(див. таблицю 2).  

 

Таблиця 2 

Проникнення Інтернету у 2012 і 2015 рр.: соціологічні дані 

Рік Джерело 

соціологічних 

даних 

Кількість 

користу-

вачів у % 

Профіль користувачів 

Вік Стать 

чол./ 

жін. 

Освіта Тип 

поселе

ння 

2012 КМІС 43 > 40 р. 

(63 %) 

51/49 Вища / 

незакінч

ена вища 

(55 %) 

місто 

(84 %) 

Worldbank 

 

35,3     

ITU 35,27     

 

2015 

Internet World Stats 

/ Worldbank 

 

43,4     

Інші дані 60 -    

Джерело: [2; 14; 15; 16]. 

 

Однією з переваг запровадження системи електронного голосування експерти 

називають підвищення рівня електоральної активності молоді. Орієнтуючись на дані з 

таблиці 2, можна припустити, що у 2012 р. приблизно 30 % були потенційними 

інтернет-виборцями. Проте інтернет-голосування саме у 2012 р. унеможливило б участь 

сільського населення, адже більшість інтернет-користувачів – це жителі міст (84 %). 

Проблема цифрового розриву в Україні була актуальною у 2012 р. й зберігається 

донині. Саме тому запровадження дистанційного голосування в Україні має певні 

перспективи, але не буде реалізоване у найближчі роки. Погоджуємось з думкою члена 

правління Центру європейської інтеграції та розвитку України Я. Мерило про те, що 

через низку причин в Україні неможливо запровадити електронне голосування й 

потрібно починати з електронного підрахунку голосів. Я. Мерило переконана, що 

питання побудови ефективної системи підрахунку голосів залежить головно від 

політичної волі керівництва держави, в Україні існують фахівці, здатні побудувати 

технічно надійну систему [10]. 

Дискусія щодо можливості запровадження системи електронного підрахунку 

голосів мала місце у 2013 р., коли народний депутат України В. І. Балога вніс на 

розгляд Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до Закону України 

«Про вибори народних депутатів України» (щодо запровадження електронного 
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підрахунку голосів виборців). Законопроектом передбачалось функціонування 

електронної виборчої скриньки – програмно-апаратного комплексу, який забезпечує 

автоматизоване приймання, розпізнавання і підрахунок виборчих бюлетенів, 

формування та друк протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, 

збереження на мобільному носії інформації про результати голосування та їх передачу 

виборчим комісіям вищого рівня [8]. 

Чимало дослідників вказують на те, що запровадження електронних виборів 

(електронного голосування / електронного підрахунку голосів) має свої переваги і 

недоліки [1; 11]. Проаналізуємо їх, додавши коментарі з урахуванням українських 

реалій. Так, до переваг електронного урядування належать: 

1. Підвищення електоральної активності молоді. Проблема електорального 

абсентеїзму, особливо серед молоді, є дійсно актуальною в Україні. Прихильники 

електронних виборів сподіваються, що інноваційні технології на виборах 

зацікавлять т. зв. «цифрових уродженців», тобто молодь. Проте частина людей 

зрілого і старшого віку може перестати довіряти системі, і це приведе до зниження 

активності виборців цих вікових груп. У результаті це стане поглибленням 

цифрової нерівності, назвемо її «електоральним цифровим розривом».  

2. Забезпечення широких можливостей для голосування людей з обмеженими 

можливостями. Йдеться про запровадження системи дистанційного голосування, 

що поки що є не доступною в Україні.  

3. Зменшення часу для обробки результатів голосування. Ця перевага стосується і 

власне електронного голосування (наприклад через мережу Інтернет), й 

електронного підрахунку голосів.  

4. Неможливість здійснення масової підтасовки результатів. Для цього потрібно 

розробити дійсно надійну, ефективну, прозору систему як голосування, так і 

підрахунку голосів. Поки що повністю відкинути можливість стороннього 

втручання у процедуру голосування не можна.  

5. Зменшення витрат на проведення виборів (в остаточному підсумку). Проблема у 

тому, що на сьогоднішній день витрати електронного голосування перевершують 

витрати на традиційні технології. В Україні виділення бюджетних коштів на певні 

проекти, особливо інноваційні, сприймається населенням просто як «розпил» 

бюджету. Варто пригадати мільярд гривень, витрачений на встановлення камер 

відеоспостереження на виборчих дільницях з можливістю онлайн-трансляції під 

час парламентських виборів 2012 р.  

До недоліків електронних виборів науковці відносять:  

1. Можливість стороннього втручання не можна повністю відкидати. Існуючі 

системи як електронного голосування, так і простого підрахунку голосів ще далекі 

від досконалості.  

2. Збільшиться цифровий розрив суспільства. Якщо раніше молодь відзначалась 

електоральним абсентеїзмом, то із запровадженням електронних виборів вибори 

можуть ігноруватися з боку більш зрілого покоління.  

3. Частина виборців не буде довіряти системі. Це більшою мірою стосується 

консервативного старшого покоління, яке більше довіряє людям, аніж 

комп’ютеризованим системам.  

В Україні поки що прийнятним варіантом є запровадження системи електронного 

підрахунку голосів, технічно у вигляді системи оптичного сканування бюлетенів. 

Передбачаємо, що такий механізм зацікавить молодь, але й не «злякає» зрілих і літніх 

виборців й не поглибить існуючий «цифровий розрив». Запровадження такої системи 

повинно розпочатись з детального тестування технологічної інфраструктури, її 

покращення й приведення до оптимального стану, проведення роз’яснювальних і 
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освітніх кампаній. Суспільство повинно навчатись довіряти системі електронного 

підрахунку голосів і погодитись на значні витрати. Відлік функціонування елементу 

електронних виборів в Україні можна розпочати з пілотних проектів, обравши 

найбільш технологічно оснащене місто (Київ наприклад) й підбити результати 

наступних виборів через систему електронного підрахунку голосів. В Україні є 

чималий досвід залучення коштів міжнародних організацій, грантових коштів, 

спрямованих на розвиток е-демократії в Україні, що дало б можливість не витрачати 

бюджетні кошти на потенційно ризикований проект.  

Потрібно покращити роботу тих механізмів електронного менеджменту, які вже 

використовуються в Україні, перш за все йдеться про роботу Державного реєстру 

виборців, інформаційно-аналітичної системи «Вибори» на сайті ЦВК, виборчкомів 

(системи онлайн-навчання членів виборчих комісій) [5]. Погоджуємось з 

рекомендаціями, наданими Н. Линник: 1) у Державному реєстрі виборців необхідно 

оновити функції електронного кабінету; 2) впровадити додаткові механізми для 

розширення функцій системи «Вибори»; 3) доповнити систему онлайн-навчання членів 

виборчкомів новими технічними можливостями навчання; 4) розробити концепцію 

розвитку електронного виборчого процесу «Е-вибори в Україні»; 5) сформувати і 

затвердити стратегічний план розвитку сфери е-виборів; 6) розробити стратегію 

фандрайзингу. 

Висновки. Найбільш оптимальним і раціональним варіантом модернізації 

виборчого процесу в Україні бачимо запровадження системи електронного підрахунку 

голосів. Загалом модернізація виборчого процесу через впровадження електронних 

механізмів є важливою для демократизації й активізації електоральної участі, але 

погодимось з думкою Дж. Кіллока, виконавчого директора «Open Rights Group», про те, 

що реальним рушієм для участі у виборах є віра у те, що вибори важливі і голосування 

принесе зміни [17]. Перспективи подальших розвідок у даному напрямі стосуються 

дослідження різних моделей електронних виборів. 
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