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ють, і незабаром вони будуть в активному використанні і в нашій державі. 
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ  

ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 
 
 Останнім часом сучасне українське суспільство спіткали значні зміни, 
які стосуються не тільки організації робочого або навчального часу, але й 
життєдіяльності взагалі. Переважна більшість суспільних інститутів тепер 
напрацьовують стратегії функціонування в умовах пандемії, спричиненої 
COVID-19. Зокрема, з метою запобігти поширенню коронавірусної інфекції 
було скасовано чимало заходів, пов’язаних із масовим скупченням людей. 
 З метою запобігти масовим скупченням людей на виборчих дільницях у 
день голосування 25 жовтня 2020 року Кабінетом Міністрів України встано-
влено додаткові протиепідеміологічні заходи [1]. Принагідно зауважимо, що 
найкращим захистом від розповсюдження будь-якого інфекційного захворю-
вання, у тому числі і COVID-19, є зменшення концентрації людей в одному 
місці.  

Сьогодні не можна віднайти сферу суспільного життя, яка б не була ін-



57 

Матеріали Регіонального науково-практичного семінару (ДДУВС, 23.09.2020)  

 

форматизована, тому що століття постіндустріального розвитку та суцільної 
діджиталізації вимагає суттєвих змін та розвитку саме в цьому напрямку. Як 
наслідок, до епохи цифрової трансформації причетний кожен в Україні і да-
леко за її кордонами. 
 В умовах пандемії неабияке значення набули саме Інтернет-технології, 
які, можливо, не замінять спілкування віч-на-віч, проте можуть скоротити 
контакти з потенційно інфікованими особами, проте із стрімким поширенням 
COVID-19 кожну людину можна вважати потенційно інфікованою. Сучасні 
реалії звернули увагу на можливість максимально широко використовувати 
інформаційно-комунікаційну мережу Інтернет перш за все для того, щоб по-
передити розповсюдження вірусу. 
 Цифрові технології доцільно застосувати і під час організації виборчо-
го процесу. Чимало корисних дій можна роботи через Інтернет, так само на-
дання громадянам можливості голосування за допомогою Інтернет-
технологій, на мою думку, не можна вважати ідеєю фікс, особливо останнім 
часом. 
 Алгоритм цифрової трансформації виборчого процесу полягає у ство-
ренні окремого серверу для голосування громадянами за власного кандидата. 
Звичайно, дана платформа має бути бездоганно захищеною від протиправних 
посягань з боку самих кандидатів або інших заінтересованих осіб у маніпу-
люванні результатами виборів тощо. До того ж, кожен виборець матиме вла-
сний електронний кабінет, де він зможе прикріпити особисті дані, а саме: фо-
тографію з документом, що посвідчує особу та власне документ, а також по-
годитися на обробку персональних даних. Крім того, доцільно наголосити на 
тому, що вхід до кабінету буде дозволено тільки один раз для того, щоб про-
голосувати. Кожен виборець прив’язаний до конкретної виборчої дільниці 
відповідно до місця реєстрації проживання, а тому у випадку електронного 
голосування таким виборцем до виборчої комісії такої дільниці має надходи-
ти повідомлення, що конкретний громадянин реалізував своє право на вибір 
або ж під час реєстрації особи на виборчій дільниці комісія має перевіряти 
відсутність електронного голосу. 

Створення електронної платформи голосування надасть можливість 
зменшити концентрацію людей на виборчих дільницях та реалізувати право 
окремим категоріям громадян, які мають бажання проголосувати, але позбав-
лені об’єктивної можливості це здійснити, особливо в період пандемії. 

Отже, сучасне українське суспільство є достатньо розвинутим в аспекті 
використання Інтернет-технологій у різних сферах життєдіяльності суспільс-
тва. Саме тому в період пандемії доречно було б розглянути можливість ви-
користання електронної платформи для реалізації права громадянина на ви-
бір. Це сприятиме зменшенню концентрації виборців на дільницях і, як на-
слідок, попередженню поширенню вірусної інфекції. 
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 
МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 

 
Демократизація політичних процесів – основна вимога європейського 

розвитку на шляху українського суспільства у векторі євроінтеграції. Захист 
та належне функціонування виборчого законодавства потребує постійного 
вдосконалення та регулювання у відповідності із викликами сучасності. Зок-
рема, відкритим залишається питання щодо боротьби із порушеннями під час 
проведення місцевих виборів. 

Дослідженню юридичної відповідальності, її видів та змісту присвячені 
праці вітчизняних вчених, журналістів, організацій та ін., зазначена проблема 
розглядається як фрагментарно так й комплексно у роботах О.Л. Копиленка, 
О.В. Марченко, С.С. Алексєєва, С.Н. Братуся, І.С. Самощенко та ін. Метою є  
встановлення основних порушень виборчого законодавства під час прове-
дення місцевих виборів у відповідності до новел чинного законодавства та 
реалій сьогодення [2, с.21]. 

Перш за все, розглянемо юридичну відповідальність за порушення  ви-
борчого законодавства, як важливу гарантію реально існуючого волевияв-
лення громадян в Україні, у даному випадку, можна вести мову про консти-


