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Виборче право: 
сучасне розуміння і сутність 

Розбудова України як демократич
ної, правової, соціальної держави вима
гає подальшого реформування меха
нізму державної влади.Чинна Консти
туція України визначила правовий 
фундамент модернізації вітчизняної 
політичної, економічної, соціальної, 
правової системи та окреслила основ
ні напрями такого вдосконалення. І в 
цьому аспекті, поряд з іншими питан
нями, й надалі доволі актуальною 
залишається проблема реалізації кон
ституційного принципу народовладдя, 
який базується, передусім, на визнан
ні українського народу носієм суве
ренітету і єдиним джерелом влади. 
Статті 5, 38 та розд. III «Вибори. Рефе
рендум» Основного Закону України 
конкретизують, що народ здійснює 
владу безпосередньо шляхом участі 
у всеукраїнському та місцевих рефе
рендумах й виборах і через органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування. Так конституційно 
окреслюються основні параметри здійс
нення народом верховної влади, і 
пріоритет при цьому відводиться 
безпосередньому волевиявленню на-

роду (прямій формі демократії), ви
щим проявом якого є референдум і 
вибори. 

Незважаючи на важливість інститу
ту референдуму в реалізації громадя
нами свого суверенітету, провідна роль 
належить усе-таки виборам, оскільки 
здійснення державної влади потребує 
постійного, періодичного формуван
ня представницьких органів влади та 
органів місцевого самоврядування, 
тоді як референдуми в нашій країні 
проводяться вкрай рідко. 

Вибори – важливий інститут без
посередньої форми демократії, який 
має засадниче значення для забезпе
чення легітимності державної влади, 
становлення й розвитку громадян
ського суспільства, стабільності кон
ституційного ладу та наступності вла
ди народу, формування державності 
на демократичних, правових засадах. 
Інститут виборів забезпечує репро
дукцію, оновлення органів державної 
влади та місцевого самоврядування 
на демократичних засадах, їхню ро
тацію відповідно до волі українсько
го народу. Тобто, завдяки виборам 
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фактично здійснюється публічне полі
тичне відтворення самої Української 
держави. 

Соціальна цінність виборів поля
гає і в тому, що вони виступають важ
ливим атрибутом життя суспільства, 
характеризують ступінь демократиз
му державного режиму і спрямовані 
на реалізацію установчої влади наро
ду, забезпечення активної участі гро
мадян у політичному житті країни, 
створення умов для подолання відчу
ження громадян від влади. Вони є 
основним механізмом, за допомоги 
якого громадяни можуть реалізувати 
своє право на управління державними 
справами, на формування системи вла
ди, є одним із істотних моментів полі
тичного самоствердження громадян, 
юридичного визнання за ними права 
брати участь в управлінні державою. 
Цим вибори визначають обсяг і зміст 
політичної правосуб’єктності грома
дян України, окреслюють сферу полі
тичної свободи особи, її автономію у 
процесі здійснення народовладдя, виз
начають умови взаємовідносин між 
виборцями та Українською державою 
в процесі формування Верховної Ради 
України, Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим та інших представ
ницьких органів. 

Вибори є своєрідним барометром 
політичного життя країни, показни
ком реального співвідношення полі
тичних сил у країні. Вони виступають 
основою будь-якої демократичної по
літичної системи, гарантуючи пред
ставництво інтересів різних соціальних 
груп населення в органах державної 
влади та органах місцевого самовряду-
вання.Саме завдяки виборам вирішує
ться питання щодо напрямів подаль
шого розвитку країни, визначаються 
політичні та державні лідери. Проте 
це може бути реальним на практиці 
лише за умови закріплення ефектив
ної виборчої системи та демократич
них принципів і процедур формування 
представницьких органів державної 
влади та органів місцевого самовряду-

вання, належного законодавчого вре
гулювання статусу інших, окрім вибор
ців, суб’єктів виборчого процесу. 

Зазначене актуалізує дослідження 
інституту виборів взагалі та виборчо
го права зокрема. До того ж, незва
жаючи на те, що впродовж останніх 
років у науковій літературі з’явилося 
чимало праць, присвячених цьому пи
танню (В. М. Шаповал, М. І. Став-
нійчук, О. Ю. Тодика, Ю. А. Веденєєв, 
А.А. Вешняков, В. І. Лисенко, С. О. Бє-
лов, В. В. Маклаков, Н. О. Михальова, 
О. Е. Постников,О. Н.Ярмиш та інші), 
в сучасній науці конституційного пра
ва України фактично відсутні консти
туційно-правові дослідження сутності 
виборчого права, поза увагою вітчиз
няних науковців залишається низка 
нерозв’язаних проблем теоретичного 
та практичного характеру, зокрема і 
щодо розуміння виборчого права. І це 
актуалізує предмет дослідження. 

Слід відзначити, що, на відміну від 
дефініції «виборча система», термін 
«виборче право» сьогодні в юридич
ній науковій літературі не має таких 
різноманітних, іноді полярних, трак
тувань. Хоча, як зазначає М. І. Став-
нійчук, у науці радянського державного 
права не було одностайного розуміння 
обсягу і меж правового регулювання 
виборчого права [1, c. 32] і, відповідно, 
не існувало його єдиного розуміння. 
О. Ю.Тодика у своєму дослідженні «Ви
бори до парламентів країн СНД» 
називає три підходи до характеристи
ки виборчого права, які формувалися 
поступово під впливом історичних та 
інших чинників. Перший підхід базу
вався на звуженому тлумаченні вибор
чого права, оскільки деякі науковці 
(Т. Г.Анісімова, Б.П. Кравцов, М.А. По-
стриков) відрізняли інститути вибор
чого права від власне процесу органі
зації проведення виборів. Ця тенденція 
була характерною для періоду стано
влення радянського виборчого права 
та базувалася на Конституції РРФСР 
1918 р., в якій був розділ, присвячений 
виборам органів державної влади. 
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Другий підхід - розширене тлу
мачення виборчого права, яке зна
йшло відображення в наукових розро-
бах Л. Д. Воєводіна, І. П. Ільїнського, 
Г. І. Петрова, Н. А. Теплової, А. І. Кіма, 
Н. Т. Савенкова. За цього підходу під 
виборчим правом розумілася сукупність 
державно-правових норм, які регулю
ють суспільні відносини, що виникають 
у процесі формування виборних орга
нів державної влади в центрі й на міс
цях, як найважливіший фактор здійс
нення народовладдя в СРСР, забезпе
чення волі та інтересів народу. Тобто, 
в обґрунтуванні теорії повновладдя 
народу науковці свідомо розширювали 
межі виборчого права, не відокрем
люючи інших форм його реалізації. 

Третій підхід базувався на тому, 
що виборче право розглядалось як 
сукупність юридичних норм і складо
ва частина конституційного права, що 
регулює суспільні відносини, які вини
кають під час виборів депутатів до 
представницьких органів державної 
влади [2, c. 37-38]. Зазначена тенден
ція в розумінні виборчого права і сьо
годні знаходить найбільшу підтримку 
серед вітчизняних і закордонних науков
ців у галузі конституційного права. 

Щоправда, сьогодні загальнопри
йнятим є підхід, що зародився ще в часи 
Французької революції та отримав 
своє вираження в першому її консти
туційному досвіді - конституції 1791 р. 
[3, c. 261], за якою виборче право роз
глядалося в об’єктивному та суб’єк
тивному аспектах. При цьому, як за
значає В. М. Шаповал: «...за часів 
Великої французької революції була 
сформульована теза, за якою право 
голосу на виборах є правом людини, 
котре не має октройованого характе
ру і лише констатується державою. 
Тим самим за правом голосу визнава
лась якість природного права і по суті 
заперечувалася можливість встанов
лення цензів для активного виборчо
го права. Проте тоді ж у державній 
практиці знайшов відображення під
хід, згідно з яким право голосу на 
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виборах належить громадянину в кон
тексті його взаємозв’язків з держа
вою. Згодом право голосу і загалом 
виборче право почали класифікувати 
як політичне право, а самих виборців 
характеризувати як «політичних гро
мадян» (фр. citoyen politique). Сукуп
но голоси (вотуми) «політичних гро
мадян» на виборах вважалися своєрід
ним еквівалентом волі народу, від
повідне вираження якої засвідчувало 
його суверенітет» [5, p. 20]. 

Сьогодні під суб’єктивним вибор
чим правом розуміють право грома
дян брати участь у виборах органів 
держави, місцевого самоврядування 
[6, c. 146], або право конкретної особи 
брати участь у виборах [7, c. 192], 
чи право окремого громадянина оби
рати та бути обраним до органів дер
жавної влади та місцевого самовряду
вання [8, c. 79] або гарантовану грома
дянину державою можливість брати 
участь у виборах державних органів 
та органів місцевого самоврядування 
[9, c. 324; 10, c. 21]. Тобто, можна резюму
вати, що суб’єктивне виборче право – 
комплекс конкретних суб’єктивних 
прав громадянина стосовно його уча
сті у виборчому процесі з формування 
представницьких органів (посадових 
осіб) державної влади та місцевого 
самоврядування. 

Розрізняють, як ми знаємо, актив
не і пасивне суб’єктивне виборче право. 
Активне виборче право (інколи його 
ще називають загальним виборчим 
правом [9, c. 139]) – це право громадя
нина обирати, голосувати за будь-яку 
кандидатуру чи проти всіх кандидатів. 
Пасивне виборче право – це право 
громадянина бути обраним, яке охоп
лює право висувати свою кандидатуру 
чи давати згоду на висування (право 
бути зареєстрованим як кандидат), 
право проводити виборчу кампанію в 
рамках чинного законодавства, інко
ли право брати участь у формуванні 
виборчих органів (окружних і діль
ничних виборчих комісій), право 
оскаржувати результати виборів і т. ін. 
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У більшості країн світу законодав
ством передбачено жорсткіші вимоги 
щодо реалізації особою її пасивного 
виборчого права (вищий віковий 
ценз, довший строк проживання на 
відповідній території і т. ін.). Водночас 
слід відзначити, що пасивне виборче 
право є по суті похідним від активно
го. Такий зв’язок зумовлено тим, що, 
по-перше, наявність у індивіда па
сивного виборчого права прямо зале
жить від наявності у нього активного 
виборчого права, і це нерідко застерігає
ться в конституціях або законах. При 
цьому активне виборче право спри
ймається як складова правового стату
су індивіда, як одне з його політичних 
прав. Пасивне ж виборче право харак
теризує більш конкретний (спеціаль
ний) статус кандидата на виборну по
саду і саму таку посаду: умови набуття 
цього права є різними і залежать від 
посади, що заміщується за результа
тами виборів. По-друге, досягнення 
цілей, на які спрямована реалізація 
пасивного виборчого права одних, 
уможливлюється реалізацією активно
го виборчого права інших. По-третє, 
принцип загального і рівного вибор
чого права, який покладено в основу 
організації та проведення виборів як 
форми безпосередньої демократії, по
в’язаний передусім із поняттям актив
ного виборчого права [5, p. 22]. 

Під виборчим правом в об’єктив
ному значенні розуміється система пра
вових норм, які регулюють суспільні 
відносини, пов’язані з виборами орга
нів державної влади і місцевого само
врядування [9, c. 323; 10, c. 21], чи 
система правових норм (конститу
ційних і нижчих за своєю юридич
ною силою), які регулюють суспіль
ні відносини, пов’язані з виборами в 
органи державної влади і місцевого само
врядування, з реалізацією форм прямої 
демократії [11, c. 176]. М. І. Ставнійчук 
вважає, що виборче право – система 
юридичних норм, які регулюють про
цес формування виборчих органів 
державної влади та органів місцевого 

самоврядування способом вільного 
голосування [12, c. 37]. Н. О. Михальо-
ва розуміє виборче право як юридич
ні норми, що закріплюють принципи, 
порядок організації та проведення 
виборів в органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування 
[13, c. 312]. Більш предметно розуміє 
виборче право О. Е. Постников, який 
вважає, що «виборче право є сукуп
ністю правових норм, які регулюють 
право громадян обирати, бути обра
ним в органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування і 
порядок здійснення цього права» [14, 
c. 16]. 

Деякі автори деталізують визна
чення виборчого права, зазначаючи, 
наприклад, що це – один із основ
них інститутів конституційного права, 
який складається з правових норм, 
санкціонованих законом правил і 
сформованих на практиці звичаїв, що 
регулюють порядок надання громадя
нам права брати участь у виборах і 
спосіб формування представницьких 
органів влади [15, c. 188]. А. О. Мішин 
під виборчим правом розуміє інститут 
конституційного права, що складає
ться з правових норм, які надають 
громадянам право брати участь у 
виборах [16, c. 151], а В. І. Шмеріга та 
Н. М. Крестовська – інститут консти
туційного права, що регулює порядок 
формування представницьких органів 
державної влади та місцевого само
врядування [8, c. 79]. В. В. Кравченко 
пише, що об’єктивне виборче право – 
один із головних конституційно-пра
вових інститутів, які складають норми, 
що регулюють суспільні відносини, по
в’язані з формуванням представниць
ких та інших виборних органів публіч
ної влади (державної влади та місцевого 
самоврядування) [17, c. 110]. 

У такому контексті розуміння об’єк
тивного виборчого права не можна не 
звернути увагу на той факт, що знач
ною частиною авторів воно визнається 
правовим інститутом (конституційно-
правовим, інститутом конституційного 
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права, одним із головних конституцій
но-правових інститутів чи навіть гене
ральним інститутом конституційного 
права [2, c. 35]). Оскільки окремі мо
менти виборчої кампанії, такі як її 
фінансування, покарання за вчинення 
злочинів і проступків, пов’язаних із 
виборами, визначення статусу осіб, за-
діяних у виборах, окремі питання 
матеріально-технічного забезпечення 
виборчих комісій і т. ін., регулюються, 
крім конституційного, також іншими 
галузями права, в літературі має місце 
і думка, що виборче право - це міжга
лузевий комплексний інститут, бага
торівнева і впорядкована сукупність 
правових норм різних галузей права, 
які регулюють зміст і процес реаліза
ції громадянами свого політичного пра
ва обирати, бути обраними в органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування у формі організації та 
проведення демократичних вільних 
періодичних виборів [18, c. 45]. На під
тримку цього підходу М. І. Ставнійчук 
зазначає: «Існування комплексного 
інституту виборчого права є не тільки 
науковою проблемою, а має практич
ний характер, пов’язаний, насамперед, 
з проблемами захисту виборчих прав 
громадян, ефективного проведення ви
борів, забезпечення доступності, узго
дженості у правозастосуванні при про
веденні всіх видів виборів у державі. 
Обґрунтування доцільності існування 
комплексного інституту виборчого 
права має суттєво вплинути у майбут
ньому на процеси систематизації (як 
інкорпорації, так і кодифікації) вибор
чого законодавства» [12, c. 35-36]. 

Утім, не всі науковці погоджують
ся з такою позицією. Так, В. В. Мак-
лаков зазначає, що виборче право -
це один із інститутів конституційного 
права, хоча й охоплює окремі норми 
інших галузей права - трудового, ци
вільного, адміністративного, кримі
нального, судово-процесуального. На 
його думку, такі норми можна назива
ти полівалентними, оскільки вони 
одночасно належать до двох та більше 
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галузей права [9, c. 322]. Інший дослід
ник виборчого права, С. О. Бєлов, 
також уважає, що сприймати виборче 
право міжгалузевим інститутом на
вряд чи можливо, оскільки у предмет 
його регулювання не вводяться різно-
видні суспільні відносини. Він дово
дить, що виборче право не регулює 
трудові, бюджетні чи адміністративні 
відносини безпосередньо, а тільки 
побічно торкається предмета регулю
вання цих галузей – тією мірою, як це 
можливо і необхідно для регулювання 
відносин, які становлять предмет 
власне виборчого права [19, c. 44–45]. 
Наведені В.В.Маклаковим та С.О.Бє-
ловим аргументи дозволяють певною 
мірою погодитися з тим, що вибор
че право не є міжгалузевим інсти
тутом. 

У конституційній доктрині, що прав
да, в основному Російської Федерації 
окреслився підхід, відповідно до якого 
об’єктивне виборче право – це підга-
лузь конституційного права. Цю дум
ку обстоюють С. О. Бєлов,А. Є. Пост-
ников, С. Д. Князєв, Д. Б. Катков, 
Є. В. Корчиго [14, c. 13–14; 20, c. 44; 21, c. 3]. 
Як пише уже згадуваний нами С.О. Бє-
лов, охарактеризувати виборче право 
як підгалузь конституційного права 
дозволяє, насамперед, наявність влас
ного предмета правового регулю
вання – виокремленої групи суспіль
них відносин, які складаються з при
воду виборів органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування 
[19, c. 45]. В. Є. Чиркін стверджує, що 
об’єктивне виборче право – це розділ 
конституційного права [7, c. 192]. Най
більш радикальною в цьому питанні є 
позиція російських державознавців 
Ю. А. Веденєєва, А. А. Вешнякова та 
В. І. Лисенка, які надають виборчому 
праву Росії статус самостійної галузі 
права [22, c. 9–10; 23, c. 14–15]. Проти 
цього виступає С. Д. Князєв, який 
говорить, що усвідомлення соціальної 
ваги регульованих виборчим правом 
відносин та обсяг відповідних норматив
них приписів не дозволяють уважати 
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виборче право самостійною галуззю тим паче окремою самостійною галуз-
публічного права [20, c. 44]. зю правової системи України. 

З-поміж наведених підходів до Із таких позицій можна резюмува-
трактування природи об’єктивного ти, що виборче право в об’єктивному 
виборчого права, на наш погляд, най- сенсі – це інститут конституційно-
більш адекватною вітчизняній док- го права, що є сукупністю конститу-
трині та практиці є схема, за якою ційно-правових норм, які закріплю-
виборче право є інститутом консти- ють принципи, порядок організації та 
туційного права. Обсяг національних проведення виборів, і регулюють су-
правових актів, які регулюють поря- спільні відносини, пов’язані з пра-
док формування представницьких вом громадян обирати, бути обраним 
органів державної влади та місцево- до представницьких інших вибор-
го самоврядування, не дозволяє зро- них органів (посадових осіб) держав-
бити висновок, що виборче право є ної влади та місцевого самовряду-
підгалуззю конституційного права, а вання. 
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Марцеляк О. В. Виборче право: сучасне розуміння і сутність 
У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття виборчого 

права. Запропоновано авторське визначення виборчого права в об’єктивному зна
ченні. 

Ключові слова: вибори, суб’єктивне та об’єктивне виборче право, активне, 
пасивне виборче право. 

Марцеляк О. В. Избирательное право: современное понимание и сущность 
В статье проанализированы основные подходы к определению понятия изби

рательного права. Предложено авторское определение избирательного права в 
объективном смысле. 

Ключевые слова: выборы, субъективное и объективное избирательное право, 
активное, пассивное избирательное право. 

Martselyak O. Election law: contemporary understanding and essence 
The main approaches to the definition of election law are analyzed in the article. The 

author determines the election law in an objective sense. 

Key words: elections, subjective and objective election law, active, passive suffrage. 
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