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Розглянуто питання визначеності та розмежування стадій виборчого процесу на 

виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та 
з`ясування значення окреслення меж стадій і термінів для проходження виборчого 
процесу загалом. 
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Постановка проблеми. Численні зміни до виборчого законодавства України, внесені 

протягом існування сучасної незалежної України, негативно позначились на визначенні та 
розмежуванні стадій виборчого процесу, і як наслідок, на якості його проведення. Тому вважається 
за доцільне розглянути різні погляди вчених-юристів щодо проблем визначення стадій виборчого 
процесу в Україні та запропонувати власне бачення. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Окремі аспекти досліджуваної проблеми розглядали 

В. Ф. Погорілко, Ю. С. Шемшученко, В. О. Євдокимов, В. В. Молдован, В. Ф. Мелащенко, 
Ю. М. Тодика, Г. Б. Клименко, В. В. Кравченко, Л. В. Бориславський та інші учені. Думки 
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науковців з питань визначення стадій виборчого процесу різняться, оскільки бачення кожного 
ґрунтується на власному науковому та практичному досвіді. 

 
Мета роботи – визначити стадії виборчого процесу для усіх видів виборів, провести 

порівняльний аналіз різних позицій учених-юристів щодо визначення та розмежування стадій 
виборчого процесу в Україні. 

 
Виклад основного матеріалу. Виборчий процес складається з відповідних стадій, які 

послідовно переростають одна в одну, створюючи тим самим загальний безперервний процес 
формування представницьких органів та обрання посадових осіб. 

Проблемам стадійності виборчого процесу приділено чимало уваги з боку вчених-юристів та 
юристів-практиків. Однак розбіжності виникають вже під час застосування самого терміна “стадія” 
і при з`ясуванні питання: Чи він тотожний з такими поняттями, як, наприклад, “етап”, “період”, 
“процедура” тощо? 

Так, одні науковці не проводять розмежування між зазначеними поняттями, вважаючи, що це 
одне і те саме [1, с. 181; 2, с. 167]. На думку Б. В. Дрейшева, це веде до виникнення “стадій у 
стадіях” [3, с. 125]. Інші учені вважають, що термінологічно операції-дії всередині і у межах однієї 
стадії доцільно називати стадіями логічної послідовності, оскільки вони становлять безпосередній 
зміст кожної із стадій функціонального призначення і систематично повторюються під час 
здійснення відповідних операцій [3, с. 125]. Багато авторів замість поняття “стадії” (етапи) 
вживають терміни “процедури” і “заходи”, або якесь з них [4, с. 101; 5, с. 353]. 

Під стадією у загальному значенні розуміють певний ступінь, період, етап у розвитку чогось, 
що має свої якісні особливості [6, с. 632]; у правовому – якусь порівняно замкнуту часову ділянку 
правової форми і відповідні моменти переходу однієї стадії в іншу [7, с. 71 – 72]. Етап розглядають, 
як: частину шляху дистанції (напр., в естафеті); проміжок часу, визначений будь-якою якісною 
зміною, подіями; стадію будь-якого процесу [8, с. 1573]. Період – це проміжок часу, який охоплює 
якийсь завершений процес; етап суспільного розвитку, громадського руху [8, с. 999]. Під 
процедурою вбачають встановлений порядок ведення, розгляду будь-яких справ [9, с. 566]. 

Стадію юридичного процесу розглядають як динамічну, порівняно замкнену сукупність 
закріплених чинним законодавством способів, методів, форм, що виражають або наперед 
визначають чітке і неухильне здійснення процедурно-процесуальних вимог, що відображають 
просторово-тимчасові аспекти процесуальної діяльності і забезпечують логіко-функціональну 
послідовність здійснення конкретних дій, направлених на досягнення кінцевого, матеріально 
зумовленого правового процесуального результату [3, с. 130]. 

Також існує думка, що стадія процесу виступає як сума певних дій, причому дій, що мають 
єдине конкретно-предметне призначення [10, с. 47]. 

У проекті концепції Виборчого кодексу України стадії виборчого процесу подаються як 
розташовані у певній послідовності процедури виборчого процесу, що характеризуються певною 
завершеністю [11, с. 18]. 

У різноманітних дослідженнях визначається різна кількість стадій виборчого процесу, але 
більшість учених, незалежно від виду виборів, виділяють першу стадію – призначення виборів  
[12, с. 76; 2, с.167]. Деякі називають її так: призначення виборів і утворення виборчих округів; 
підготовка сприятливої ситуації для кожної із конкуруючих сторін [13, с. 13]; проголошення або 
призначення виборів [1, с. 181; 14, с. 327] або призначення чи оголошення виборів [11, с. 18]; 
призначення виборів та визначення дати їх проведення [4, с. 101]. Вважається, що у випадку, коли 
дата проведення виборів визначена у законі, відповідна стадія відсутня, тоді автоматично друга 
стадія стає першою. 

Під час формулювання другої стадії виборчого процесу погляди науковців розходяться 
більше, а саме: немає єдиної думки щодо того, які саме процесуальні дії проводяться на цій стадії. 
Розглядають таке: утворення виборчих округів і виборчих дільниць, (системи) виборчих комісій  
[2, с. 167]; створення (призначення) виборчих комісій [12, с. 76]; утворення виборчих органів  
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[15, с. 120]; затвердження або утворення територіальних виборчих одиниць [1, с. 181]; формування 
(або утворення, визначення) виборчих округів і виборчих дільниць [16, с. 203]. 

До третьої стадії виборчого процесу відповідно зараховують: складання списків виборців 
[2, с. 167]; утворення виборчих округів та виборчих дільниць [15 (6), с. 120]; утворення чи то 
формування виборчих комісій [4, с. 101] або утворення виборчих органів [14, с. 331]; створення 
лише виборчих дільниць [17, с. 340]; висування і реєстрацію кандидатів [12, с. 76]; визначення 
переможця (переможців) [13, с. 18]. Тобто зміст третьої стадії кожен формулює стосовно того, 
якими він називав попередні стадії. 

Переважно до четвертої стадії включають складання списків виборців [14, с. 334; 16, с. 203] 
або складання списку виборців та ознайомлення з ним [11, с. 18], складання та оголошення списків 
виборців і виготовлення інших виборчих документів [12, с. 76]. Проте у юридичній літературі 
зустрічається, що до цієї стадії належать ще утворення виборчих комісій чи то створення виборчих 
органів [17, с. 340], а дехто з авторів розглядає висунення і реєстрацію кандидатів [2, с. 167] або ж 
щось одне – висунення кандидатів у депутати чи реєстрацію виборців [18, с. 316]. 

Під п’ятою стадією вбачають різне: висування і реєстрацію кандидатів на виборчі посади 
[1, с. 187]; тільки висунення кандидатів у депутати [18, с. 316], чи висування претендентів у 
кандидати [16, с. 203], або тільки реєстрацію виборців [17, с. 340]; передвиборну агітацію 
[12, с. 76]; проведення голосування; процесуальні дії, пов’язані із забезпеченням гарантій діяльності 
кандидатів у депутати та інших учасників виборчого процесу [2, с. 167]. 

Під шостою стадією одні вчені розуміють передвиборну агітацію [15, с. 120], чи то 
проведення передвиборної агітації [14, с. 337], зустрічі виборців з кандидатами, агітаційну 
кампанію [18, с. 316]. Другі – голосування [12, с. 76] або проведення голосування [2, с. 167], 
визначення результатів виборів, а дехто – висунення кандидатів [17, с. 340]. 

До сьомої стадії включають агітаційну кампанію [17, с. 340], голосування [11, с. 19], 
голосування і підведення підсумків виборів [5, с. 353], підрахунок голосів і визначення результатів 
виборів [12, с. 76] або лише підрахунок голосів [4, с. 101]. 

Восьма стадія виборчого процесу у літературі формулюється, як: голосування [17, с. 340], 
підрахунок голосів і визначення результатів виборів (а також підбивання підсумків виборів) [1, с. 192; 
14, с. 340], встановлення результатів виборів [18, с. 316], підрахунок голосів виборців, встановлення та 
оприлюднення результатів виборів [15, с. 120], підбиття підсумків виборів і реєстрація обраних осіб, 
оприлюднення результатів голосування [4, с. 101], реєстрація обраних осіб [12, с. 76], проведення 
повторного голосування, повторних виборів та виборів депутатів замість вибулих [2, с. 168]. 

Під дев’ятою стадією визначають: підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування 
[17, с. 340], реєстрацію обраних осіб і опублікування підсумків виборів [11, с. 19] або лише 
опублікування підсумків виборів [12, с. 76], можливі повторні вибори [18, с. 316], проведення у разі 
необхідності повторного голосування чи повторних виборів [4, с. 101]. 

Дехто з науковців називає десяту і одинадцяту стадію виборчого процесу. До десятої вони 
зараховують можливий другий тур голосування і / або нові вибори, до одинадцятої – остаточне 
визначення і опублікування результатів виборів [17, с. 340]. 

Чинне виборче законодавство України у Законах України “Про вибори Президента України” 
[19], “Про вибори народних депутатів України” [20], “Про місцеві вибори” [21] поділяє виборчий 
процес на етапи. Однак до переліку етапів не включено у жодному виборчому законі: призначення 
дати виборів або оголошення про початок виборчого процесу; реєстрацію уповноважених, 
довірених осіб та офіційних спостерігачів тощо. Думаємо, що такий поділ не дає можливості 
всебічно розкрити стадійність виборчого процесу. 

У юридичній літературі та наведених законах зустрічається різний розподіл виборчих стадій 
(етапів) не лише за їх кількістю, але й за їх змістом. 

Ми схильні розглядати проблему стадійності виборчого процесу, враховуючи схему: стадія – 
етап – елементарна дія, де під останньою розуміють кінцеву, неподільну, останню, це межа 
розподілу у межах якості окремої стадії, яка утворює нерозподілений елементарний носій якості 
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саме цієї стадії [3, с. 149]. Тобто ми вважаємо, що кожна стадія виборчого процесу складається із 
окремих етапів, а етапи складаються з відповідних елементарних дій. 

Вважаємо за доцільне розподіл виборчого процесу на стадії, проведений Л. В. Бориславським, 
який виділяє чотири самостійні стадії: підготовчу, основну, агітаційну і заключну [22, с. 64]. Цей 
поділ видається об’єктивним. Кожна з перерахованих стадій охоплює сукупність заходів 
(притаманних лише їй), які загалом забезпечують проведення виборів. 

До підготовчої стадії виборчого процесу включаємо етапи, пов’язані з підготовкою до дня 
проведення виборів: призначення дати виборів або оголошення про початок виборчого процесу; 
утворення виборчих округів; утворення виборчих дільниць; утворення виборчих комісій; складання 
списків виборців, їх перевірка та уточнення. 

На основній стадії виборчого процесу визначається коло осіб, з яких будуть обрані Президент 
України, народні депутати України, депутати та голови сільських, селищних та місцевих рад. 
Зокрема, відбуваються такі етапи: висування претендента на кандидата; реєстрація кандидата; 
реєстрація уповноважених, довірених осіб та офіційних спостерігачів кандидатів. 

Агітаційна стадія виборчого процесу складається з сукупності заходів, що забезпечують 
ознайомлення виборців з кандидатами, їх передвиборними програмами, можливість їх обговорення і 
проведення передвиборної агітації. Кандидати на виборну посаду разом із своїми виборчими штабами, 
групами впливу і групами підтримки вдаються до певних дій, метою яких є перемога над конкурентами. 
Держава забезпечує їм рівні умови передвиборної боротьби (виготовлення однакової кількості 
передвиборних плакатів, друкованих матеріалів передвиборної агітації, надання спеціальних приміщень 
для проведення масових заходів передвиборної агітації, право рівноцінного безоплатного користування 
державними засобами масової інформації у встановлених виборчими комісіями межах тощо). 

До заключної стадії можна зарахувати такі етапи: голосування; підрахунок голосів виборців; 
встановлення підсумків голосування; встановлення результатів виборів та їх офіційне оголошення; 
реєстрація обраних кандидатів; у передбачених законом випадках – повторне голосування; 
підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків повторного голосування і результатів виборів 
та їх офіційне оголошення; припинення повноважень виборчих комісій. 

В Україні голосування як етап, наприклад, складається з таких елементарних дій: ідентифікації 
виборця, отримання бюлетеня і самого голосування. Ідентифікація здійснюється через пред`явлення 
виборцем документа, який засвідчує його особу. На кожному етапі заключної стадії виборчого процесу 
виборчі комісії звітують про результати своєї діяльності, незалежно від виду виборів складають 
відповідні протоколи (про передачу чи отримання бюлетенів для голосування, підсумки голосування 
тощо). 

Необхідно зауважити, що виборчий процес відбувається не тільки постадійно, але й у певних 
часових межах. Ці межі називаються строками. Так, виборчий процес загалом та кожна стадія 
зокрема мають свій початок і кінець. 

Під строками у виборчому процесі розуміють час, протягом якого можуть і повинні вчинятись 
заходи виборчого характеру суб’єктами виборчого процесу. Вони виступають і певною гарантією їх 
здійснення. Крім того, швидкоплинність є однією з найважливіших особливостей виборчого 
процесу, його не можна переривати. Чітке визначення та дотримання строків тривалості кожної 
стадії виборчого процесу має велике значення для того, щоб вибори вважались легітимними. 

У мексиканському Федеральному законі про політичні організації і виборчий процес 
1977 року, наприклад, встановлено дев’ять стадій виборчого процесу із зазначенням місяців, коли 
ці стадії повинні відбутись [17, с. 341]. 

У чинному виборчому законодавстві України, хоч і зазначається відповідна кількість днів, яка 
надається для проведення певних організаційних заходів, на практиці складаються з “календаря 
виборів” хронології виборчих кампаній [23, с. 8] чи ще їх називають календарними планами 
основних організаційних заходів з підготовки і проведення виборів. Але цього недостатньо. 

Виборчими законами України по-різному встановлюються строки проведення виборчого 
процесу, відводиться окрема стаття, присвячена строкам, однак відсутня чітка система їхнього 
визначення, що впливає на перебіг виборчого процесу загалом. 
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Висновки. Аналіз цього питання показує, що поділ виборчого процесу на етапи не охоплює 
усього виборчого процесу і не показує загальної картини виборів. Доцільнішим видається поділ 
виборчого процесу на стадії, які складаються із окремих етапів, а етапи – з відповідних елементарних 
дій. 

Стадії виборчого процесу повинні бути чітко визначені у часових межах, тобто строках. 
З метою забезпечення проведення прозорих і справедливих виборів виборчі закони повинні містити 
положення, зрозумілі не лише юристам та фахівцям у відповідній сфері, а без винятку усім 
громадянам держави. Отже, питання чіткого визначення та розмежування стадій виборчого процесу 
має важливе значення та впливає на результат виборів. 

Оскільки практика внесення упродовж багатьох років численних змін до виборчих законів не 
дала позитивного результату, найприйнятнішим могло б бути швидке прийняття якісного 
Виборчого кодексу України з врахуванням попередніх недоліків чинних виборчих законів. Однак 
не варто включати до нього норми щодо проведення референдумів. Це питання повинно 
врегульовуватись окремими законами. 

Структура Виборчого кодексу України мала б відповідати кількості стадій виборчого процесу 
України з врахуванням особливостей кожного з видів виборів. Наприклад, він міг би складатись з 
загальної та особливої частин. До загальної частини потрібно включити розділи, що розглядають: 
загальні положення, засади виборів та виборчого процесу, стадії виборчого процесу, строки у 
виборчому процесі. Розділ про стадії виборчого процесу поділити на глави, у яких висвітлювались 
би: підготовча, основна, агітаційна та заключна стадії виборчого процесу. 

До особливої частини зарахувати розділи щодо: фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення виборчого процесу, інформаційно-аналітичного забезпечення виборчого процесу, 
оскарження порушень виборчих прав громадян України і відповідальності за порушення 
законодавства України про вибори, який треба поділити на окремі глави: оскарження порушень 
виборчих прав громадян України та відповідальність за порушення законодавства України про 
вибори. 
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