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У світі застосовують декілька різновидів та способів обрання (виборчих систем) 

стосовно посад президентів. При цьому в переважній більшості випадків говориться 

про наступну вимогу: кандидат задля того, щоб бути обраним президентом, повинен 

отримати більшість голосів виборців. У цьому випадку залишається спірним тільки 

одне питання: чи насправді кандидат отримує більшість голосів, а також яким чином 

слід розуміти принцип більшості. Із цього приводу очевидним є оцінювання систем, 

як таких де кандидат повинен отримати абсолютну більшість голосів виборців або 

відносну більшість голосів виборців. Відповідно, найпростіший принцип стосовно 

класифікації прямих (всенародних) способів обрання президентів будується якраз на 

зазначеній особливості – в цих межах виборчі системи поділяються на абсолютної 

та відносної більшості. 

Як свідчить практика сучасних політичних режимів (демократичних, а також 

недемократичних), сьогодні використовують наступні різновиди способів обрання 

президентів (всі з яких побудовані на принципі отримання необхідної, але не завжди 

заснованої на голосах більшості, підтримки виборців) – це: 1). мажоритарна система  

абсолютної більшості ("delayed runoff system", двотурова система і система "другого 

бюлетеня" (перебалотування)); 2). мажоритарна система відносної більшості (або ж 

FPTP, First-past-the-post voting) чи система множинного голосування (або "plurality 

voting"); 3. система преференційного голосування ("instant runoff voting"); 4. система 

виборщиків або ж електорального коледжу. В цілому різні системи проводять різні 

наслідки з приводу того, чи забезпечується в них принцип більшості, що вважається 

детермінантним у визначенні республіканської системи правління
2
. З цього приводу, 
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як стане більш очевидно за наслідками дослідження, системи більшості реалізують 

переважно мажоритарна система абсолютної більшості та система преференційного 

голосування; системи меншості більш властиві для мажоритарної системи відносної 

більшості та системи електорального коледжу. 

Суть мажоритарної системи абсолютної більшості, що в модерній західній 

політологічній традиції іменується "delayed runoff system" або двотурова система
3
, 

зводиться до того, що для перемоги потрібна абсолютна (більше 50 відсотків усіх 

дійсних голосів виборців) більшість підтримки електорату. Внаслідок цього виникає 

можливість проведення виборів або в один, або в два тури. Якщо після першого 

туру виборів жодний із кандидатів не має більше 50 відсотків голосів виборців (чого 

було би достатньо для одноетапної перемоги), проводять другий тур виборів, участь 

в якому приймають, зазвичай, два кандидати, які отримали найбільше голосів ще у 

першому турі
4
. Мажоритарна система абсолютної більшості критично домінантна із 

існуючих виборчих систем у випадку обрання президента (мова йде винятково про 

процедури прямих виборів). Вона провадить іманентний принцип більшості. Поміж 

позитивних сторін двотурової системи (в ракурсі президентських виборів) особливе 

значення має те, що виборці отримують більше часу задля оцінювання свого вибору. 

Поміж негативних сторін системи – такі: адміністративний тягар і фінансові витрати 

на проведення другого туру виборів; серйозна нерівна явка виборців у першому та 

другому турах; розподіл виборчої підтримки між схожими за програмними гаслами 

кандидатами, внаслідок чого можлива втрата пріоритетних голосів виборців.  

Суть мажоритарної системи відносної більшості, котра в модерній західній 

політологічний традиції іменується як FPTP (First-past-the-post voting) або система 

множинного голосування ("plurality voting")
5
, зводиться до моменту, що для обрання 

президента є потрібною відносна більшість голосів виборців, а вибори проводять в 

один тур
6
. 

У певній кількості країн доводиться говорити про неспецифічні мажоритарні 

системи: вони не можуть позиціонуватись як системи абсолютної більшості, проте 

вони не є зразками й мажоритарних систем відносної більшості. З цього приводу ми 

означуємо системи як мажоритарні системи відносної більшості з кваліфікаційними 
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принципами або як мажоритарні системи кваліфікованої більшості. Окрім того, 

ці системи (на думку деяких дослідників) варто описувати як модифіковані системи 

абсолютної більшості. Поміж таких країн варто виокремлювати Аргентину, Болівію, 

Коста-Ріку, Нікарагуа та Еквадор. Розглянемо їх випадки більш детально. 

Неспецифічна ситуація властива для Аргентини. Тут формально застосовують 

мажоритарну систему відносної більшості, проте ж доцільно іменувати таку систему 

як модифіковану систему абсолютної більшості ("modified runoff"): обраним постає 

той кандидат, партія якого отримала у першому турі не менше 45 відсотків голосів 

виборців або так званих "позитивних голосів" ("votos positivos"); крім того, обраним 

вважається кандидат, партія котрого отримала у першому турі не менше 40 відсотків 

голосів виборців, при тому, що різниця між першим й другим кандидатом у порядку 

отримання голосів виборців становить не менше 10 відсотків. При цьому "позитивні 

голоси" – це є сума всіх дійсних голосів; тут підрахунок роблять не від ста відсотків 

усіх голосів виборців, а лише від дійсних голосів виборців. Якщо за даним методом 

не вибрано президента у першому турі, проводять другий тур, в якому участь тільки 

приймають два кандидати, які в першому турі отримали найбільше голосів. Отримує 

перемогу той кандидат, котрий набирає просту більшість голосів виборців. Систему 

було задіяно, починаючи з 1995 р. У цілому такі системи прийнято умовно називати 

формулами кваліфікованої множинності ("qualified plurality")
7
. Вони зазвичай діють 

як своєрідні компромісні варіанти розвитку електоральних моделей на підставі того, 

що відбувається поєднання мажоритарних систем більшості та меншості. Зокрема, в 

Аргентині у 1994 р. виникло дві позиції, котрі зосереджувались на оцінюванні того, 

які шанси мала кожна з сторін в майбутніх президентських виборах: 1. так пероністи 

(популістська націоналістична течія, що вважається послідовником ідей колишнього 

президента Х. Перона
8
) вимагали скасування системи електорального коледжу, яка 

тоді мала місце, та її переінтерпретації у мажоритарну систему відносної більшості; 

2. радикали виступали з впровадження мажоритарної системи абсолютної більшості 

(скільки очікували, що їх шанси на перемогу в другому турі були досить великими). 

Внаслідок цього виник симбіоз, котрий є означений як кваліфікаційна мажоритарна 

система відносної більшості (мажоритарна система кваліфікованої більшості)
9
.  

Схожа система задіяна у Болівії. Тут задля обрання президента потрібно, щоби 

кандидат отримав не менш 50 відсотків голосів виборців у першому турі чи отримав 

40 відсотків голосів виборців у першому турі при умові, ніби другий за кількістю 

голосів виборців другий кандидат отримав не менше, аніж на 10 відсотків, голосів 

менше, аніж перший кандидат. Особа, яка займає достатньо голосів у першому турі, 
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стає главою держави; друге місце дозволяє отримати посаду віце-президента. Якщо 

в першому ж турі президента не обрано, то проводять другий тур. Проте тут участь 

в голосуванні виборці не приймають, оскільки президента обирає парламент. Таким 

чином було обрано президента Болівії у 2002 р.: в першому турі жоден із кандидатів 

не отримав потрібної кількості голосів, щоб бути президентом – Г. Санчес де Лосада 

(22,5 %) і Е. Моралес (20,9%) визначені кандидатурами в другому турі. В результаті 

голосів, котрі репрезентував парламент, президентом обрано першого (84 голосів 

проти 43). Цікавим стало те, що в першому турі другий і третій кандидат (третім ж 

кандидатом був М. Р. Вілла) отримали однокову відсоткову кількість голосів – але 

Е. Моралес отримав лише на 700 голосів виборців більш. В цілому президент цієї 

країни отримав меншість голосів виборців: 

Таблиця 1 

Результати першого туру президентських виборів у Болівії, 2002 р.
10

 

Кандидат Партія Голоси виборців, № Голоси виборців, % 

Г. Санчес до Лосада Революційний націоналістичний рух  

(MNR) 

624126 22,5 

Е. Моралес Рух за соціалізм  

(MAS) 

581884 20,9 

М. Р. Вілла Нова республіканська сила  

(NFR) 

581163 20,9 

Х. П. Замора Революційний лівий рух  

(MIR) 

453375 16,.3 

Ф. Квіспе Рух корінних Pachakuti  

(MIP) 

169239 6,1 

Дж. Фернандез Союз громадянської солідарності  

(UCS) 

153210 5,5 

Р. МакЛін Націоналістична демократична дія  

(ADN) 

94386 3,4 

А. Коста Партія свободи і справедливості  

(U) 

75522 2,7 

Р. Моралес Соціалістична партія  

(PS) 

18162 0,7 

Р. Блаттманн Громадянський рух за зміни  

(MCC) 

17405 0,6 

Н. Вальдівіа "Совість вітчизни" 

(CONDEPA) 

10336 0,4 

Разом  2778808 100,0 

В Нікарагуа також задіяно мажоритарну систему відносної більшості на основі 

кваліфікаційних принципів. Спочатку, ще до 1995 р., тут використовували звичайну 

мажоритарну систему відносної більшості. Проте потім перейшли до системи саме 

кваліфікованої більшості: обраним вважався той, кандидат, який отримав не менше 

45 відсотків голосів виборців у другому турі. Якщо такого не відбувалось, то лише 

тоді проводили другий тур виборів. В 2000 р. дану систему було ще більше змінено і 

тепер для обрання потрібно, щоби переможець туру отримав не менше 35 відсотків 

голосів виборців, а різниця між ним та другим кандидатом складала не менше п’яти 

відсотків; або ж (як і в 1995 р.), щоб кандидат просто отримав не менш 40 відсотків 

голосів виборців. Мажоритарна система кваліфікаційної більшості сьогодні також є 
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задіяна в Еквадорі (з 1998 р.): тут для обрання президента потрібна підтримка його 

на рівні 40 відсотків голосів виборців при умові, що різниця з кандидатом становить 

не менше 10 відсотків. А до 1998 р. в країні (з 1978 р.) ж діяла мажоритарна система 

абсолютної більшості.  

Змішаний варіант між мажоритарними системами відносної та кваліфікованої 

більшості використано в Кенії, Нігерії та Індонезії. Для того, щоб обрати президента 

Кенії, потрібно, щоби він отримав просту більшість голосів виборців. Проте тут діє 

одне обмеження, яке стосується того, що цей президент має мати електоральну вагу 

(підтримку) на рівні не менше 25 відсотків у п’яти восьмих провінцій заданої країни. 

В Нігерії діє аналогічна норма, проте вона стосується не менше двох третіх штатів у 

цій країні. Дистрибутивна кваліфікація в Нігерії вважається абсолютною: навіть той 

кандидат, що на національних виборах набрав більше 50 відсотків голосів виборців, 

не вважається обраним президентом, поки він не отримав 2/3 підтримки штатів. Хоч 

Індонезія й належить до мажоритарних систем абсолютної більшості, тут є задіяно 

наступний принцип: кандидат, який проходить з першого туру виборів у другий (де 

це потрібно), повинен мати підтримку не менше 20 відсотків виборців у половині із 

провінцій країни
11

.  

Одним із сучасних методів обрання президентів є преференційне голосування 

(рейтингове голосування, "instant runoff voting" (IRV), альтернативне голосування чи 

голосування за принципом упорядкованого вибору). Виборці розташовують свої 

варіанти стосовно ставлення до кандидатів у порядку певних переваг. При цьому всі 

їхні бюлетені розраховуються як один голос виборця за кандидата, котрий за цими 

преференціями виборців отримує найбільше рейтингових голосів. Якщо кандидат ж 

отримує більшість голосів, тоді він вважається обраним. При цьому процедура має 

місце до тих пір, поки не буде отримано одного кандидата, який здобуває найбільшу 

кількість преференційних голосів виборців. Той кандидат, який отримує найменшу 

кількість таких голосів, припиняє участь у виборах. Процес триває до тих пір, поки 

не буде визначено єдиного переможця. Тут преференції виборців розраховуються як 

голоси виборців, наприклад у наступному порядку: "Кандидат А – Кандидат Б – 

Кандидат В". Система знайшла найбільш помітне відображення на прикладі виборів 

президента в напівпрезидентській Ірландії. Також у виборах глави держав система 

використана в Індії. Слід наголосити, що категорія "instant-runoff voting", наприклад 

у США, оцінена як збірна: вона включає в себе цілий масив систем впорядкованого 

вибору, коли декілька раундів підрахунку детермінованих преференцій виборців 

визначають переможця. В цілому же термін означено категорією довиборів (runoff). 

Також варто наголосити, коли використовують систему єдиного перехідного голосу 

щодо одного переможця, вона автоматично трансформується в instant runoff voting.  

Для демонстрування того, яким чином працює дана система у випадку виборів 

президента, звертаємось до досвіду виборів глави держави в Ірландії у 1990 р.
12

. Це 
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демонстрування дозволить побачити відмінності преференційної системи від FPTP 

(мажоритарної системи відносної більшості). У даних виборах приймали участь три 

кандидати – Б. Леніхан від традиційно домінуючої Фіана Фейл – Республіканської 

партії (FF), А. Каррі від партії Фіне Гейл (FG), а теж М. Робінсон від Лейбористської 

партії та Робітничої партії (DL). Після першого туру Б. Леніхан отримав найбільші 

преференції виборців – тобто умовно він переміг за наслідками застосування FPTP. 

Проте жоден із цих кандидатів не отримав необхідної більшості голосів виборців.  

Таблиця 2 

Результати виборів президента в Ірландії, 1990 р. 

Кандидат Перший підрахунок Другий підрахунок 

№ голосів % голосів № голосів % голосів 

М. Робінсон 612265 38,9 817830 51,6 

Б. Леніхан 694484 43,8 731273 46,2 

А. Каррі 267902 16,9 - - 

Вичерпні бюлетені 9444 0,6 34992 2,2 

Разом 1584095 100,0 1584095 100,0 

А. Каррі від участі у подальшому преференційному голосуванні був усунутий, 

адже він отримав менше всіх голосів виборців. А його голоси були переведені щодо 

наступного упорядкованого вибору по кожному бюлетеню. Й саме у цьому процесі 

М. Робінсон отримала 82 відсотки від голосів А. Каррі, обігнавши Б. Леніхана, та 

внаслідок стала президентом Ірландії. 

Значно цікавіша картина була запропонована наслідками виборів президента у 

1997 р.
13

. Саме тоді балотувались п'ять кандидатів (це найбільше у проміжку 1945-

1990 рр.) – при чому чотири із них були жінками (цікаво, що жодна не була членом 

парламенту): А. Роше (номінована лейбористською партією, а також підтримана ще 

й партією Демократичних лівих (DL) та Партією зелених), М. Банотті (від Фіне Гейл 

(FG)), М. МакАліс (номінована від Фіана Фейл (FF) та підтримана Прогресивними 

демократами), а теж Р. Скаллон та Д. Неллі (два останні кандидати позиціонувались 

як позапартійні). Єдиним практикуючим політиком була лише М. Банотті – постала 

як член парламенту
14

. За результатами виборів президентом обрано М. МакАліс. А 

сама ж техніка переінтерпретації голосів виборців виглядала наступним чином: 

Таблиця 3 

Результати виборів президента в Ірландії у 1997 р., у відсотках
15

 

Процедури М. Банотті М. МакАліс Д. Неллі А. Роше Р. Скаллон 

Перший підрахунок 29,3 % 45,2 4,7 7,0 13,8 

Трансформація голосів + 12,0 + 13,5 - 25,5 

Другий підрахунок 41,3 58,7 
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При цьому в Ірландії склалась практика іменування такого виборчого процесу 

назвою системи єдиного перехідного голосу (як у випадку парламенту) або ж взагалі 

альтернативного голосування. В принципі така логіка виправдана, оскільки, як було 

наголошено вище, система єдиного перехідного голосу у випадку одного переможця 

трансформується в систему "instant runoff voting". Проте в цьому випадку потрібно 

зробити важливе зауваження, яке зводиться до того, що системи мають поміж собою 

дуже багато відмінного. Так, у принципі, "instant runoff voting" не можна іменувати 

як пропорційне представництво, адже останнє поняття може лиш осмислено постати 

застосованим стосовно виборів, в яких відбувається "повернення більше, ніж одного 

кандидата".  

Специфіка виборів президента Індії полягає у тому, що в цій країні президента 

обирають депутати парламенту – на підставі застосування преференційних списків 

самих депутатів (при чому у двох палатах парламенту). При цьому в Індії помилково 

задіяно поняття системи єдиного перехідного голосу стосовно посади президента
16

. 

Специфічна система задіяна в Шрі-Ланці – так звана "модель контингентного 

голосування". В цілому контингентне голосування використовується для отримання 

єдиного переможця, коли виборець розміщує кандидатів у порядку преференцій. На 

виборах, якщо жоден із кандидатів не отримує абсолютної більшості голосів першої 

преференційної черги, то всі (крім двох кандидатів, які набрали найбільше голосів) 

вважаються виключеними з виборчої кампанії. Щодо кандидатів, котрі залишились, 

проводиться другий тур виборів. В ньому голоси, які віддані за всіх депутатів, котрі 

припинили участь у виборах, розподіляються поміж голосами кандидатів, які беруть 

участь у другому турі. Внаслідок цього один кандидат отримує абсолютну більшість 

голосів виборців. Контингентне голосування схоже до альтернативного голосування 

– але в першому випадку є лише два тури, а в другому може бути й більше. В цілому 

ми відносимо задану модель до підтипу преференційних виборів президента. Проте 

Шрі-Ланка демонструє специфічний варіант такої виборчої системи. Специфіка тут 

полягає у тому, що в цій країні кожен виборець має лиш преференції стосовно трьох 

кандидатів (а не всієї кількості як у звичній контингентній системі виборів). Країна 

перейшла до застосування такої системи у 1982 р.  

В цілому преференційна система більшості становить цілком зрозумілий кейс 

"абсолютного принципу більшості". Дана система сконструйована для виправлення 

прихованих дефектів у двотурових (мажоритарних абсолютної більшості) системах. 

Забезпечуючи більшість для переможця в межах одного туру, а не двох, результати 

системи ґрунтуються винятково на явці виборців (іманентно явка є вищою в умовах 

одного туру, ніж коли проводять два тури). Крім того, у даній системі скорочуються 

адміністративні та фінансові витрати, пов’язані з проведенням другого туру виборів. 

Це спрямовано в напрямі більше тісної співпраці у межах виборчої кампанії, адже 

кандидати мають можливості для того, щоби звернутися до джерел підтримки інших 

кандидатів. 

                                                             
16

 Election to the Office of President Of India 2007 [Електронний ресурс]. – Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi : 

Election Commission of India. – 41 p. – Режим доступу до кн. : http://pib.nic.in/archieve/pelection2007.pdf  

http://pib.nic.in/archieve/pelection2007.pdf


Литвин В. Моделі більшості і меншості у сучасних системах президентських виборів / Віталій Литвин // Україна 

електоральна 2010: збірник наукових статей. – Львів: Центр політичних досліджень. – 2014. 

 

Система електорального коледжу передбачає обрання президента колегією 

виборщиків. Вони зазвичай репрезентують різні організації й спільноти – при цьому 

кожна із організацій має визначену кількість виборщиків. При цьому виборщиками 

звісно є відомі люди. Для обрання президента потрібна переважна більшість голосів 

виборщиків. Така система має місце в Бурунді. В США також задіяна схожа схема. 

Але в цій країні склалась практика вибору виборщиків. При цьому задіяно дві схеми 

обрання виборщиків: 1. на підставі мажоритарної системи відносної більшості; 2. на 

підставі праймеріз (первинних виборів). 

В цілому склалась така практика, що всі країни світу із приводу забезпечення у 

політичній практиці принципу більшості в контексті президентських виборів можна 

поділити на дві великі групи: 1. де застосовано виборчі системи, котрі забезпечують 

підтримку більше 50 відсотків голосів виборців кандидату, який після виборів стає 

президентом (мажоритарні системи абсолютної більшості та преференційні системи 

виборів президента, зокрема контингентна система); 2. де застосовано системи, коли 

кандидат не має абсолютної більшості голосів (це, переважно, системи множинного 

голосування – зокрема мажоритарна система відносної більшості та кваліфікованої 

більшості, а також система електорального коледжу). Тому стає зрозуміло, що більш 

ефективними в питаннях демократичного забезпечення республіканського принципу 

більшості є системи першої групи. Умовно ці системи доцільно іменувати моделями 

більшості. 

Моделі більшості використовують у більшості консолідованих демократичних 

країн світу. Дані системи в першу чергу ґрунтуються на принципі більшості. З цього 

приводу необхідно наголосити, що принцип більшості – це дуже популярна техніка 

забезпечення представництва. Але, наприклад, у США часто виникають суперечки з 

приводу інтерпретації заданого терміну: зводиться лише щодо простої формули, яка 

передбачає найбільшу кількість голосів. Насправді більшість опирається на момент, 

ніби кандидат отримує понад половину голосів виборців. На думку Т. Джефферсона 

принцип більшості полягає у тому, що, якщо одного разу проведено голосування та 

визначено принцип більшості, то ціле суспільство має дотримуватись цього рішення 

так, ніби останнє є одностайнім. Це означає те, що меншість може спробувати стати 

частиною більшості в ході наступних виборів. Та тут додається той момент, що коли 

лідер більшості змінюється, тоді така більшість повинна бути наділена достатньою 

кількістю голосів задля того, щоби проголосувати за нового лідера. В цілому варто 

наголосити, ніби в заданому випадку існує переважно (у своїй більшості) два типи 

систем, які відповідають принципу більшості – це двотурова (чи однотурова, якщо 

складаються так обставини) мажоритарна система абсолютної більшості, а також й 

однотурова (завжди) преференційна система більшості ("instant runoff voting"). Та 

дуже рідко більшість преференцій виборців проводять завжди однотурові системи 

відносної більшості та однотурові (або двотурові) системи кваліфікованої більшості, 

а також системи виборчого коледжу – їх прийнято іменувати моделями меншості 

(гіпотетичної та практичної). 

Саме оцінювання останніх становить величезну проблему в ракурсі означення 

того, наскільки системи є ефективні в поняттях політичної репрезентації виборців. У 
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цьому сенсі варто звертатись до випадків, коли обраним вважається президент, який 

не має абсолютної підтримки виборців (у категоріях дійсних голосів виборців, котрі 

прийшли на вибори). В західній політологічній думці ці системи прийнято називати 

так званими множинними виборами ("plurality elections"). Вчені із заданого приводу 

звертаються до явища "ефекту спойлера" ("spoiler effect"). Приклади застосування 

систем цього розряду показують випадки, коли президентами стають кандидати, які 

отримують тільки третину голосів виборців. Оскільки ці особи у своїй легітимності 

не опираються на підтримку більшості, їх політичним рішенням можуть бути кинуті 

суттєві "виклики".  В цілому очевидно: ці системи не спроможні рефлектувати волю 

більшості. Ми, оперуючи результатами класифікації, котрі є запропоновані в першій 

частині дослідження, виокремлюємо три різновиди систем, які зовсім не побудовані 

на принципах більшості – чистої множинності ("pure plurality" – або ж мажоритарні 

системи відносної більшості)), множинності на основі бар’єру ("qualified plurality" – 

мажоритарні системи кваліфікованої більшості), а теж електорального коледжу (або 

виборщиків).  

Плюральність (множинність) означає, що переможець отримує більше голосів, 

ніж будь-який інший кандидат на посаду президента – тут при цьому нема значення 

наскільки багато голосів отримує переможець. Умовно у випадку, хоча б, Південної 

Кореї, Мексики, Тайвані або Панами може виникнути ситуація, коли глава держави 

наділений підтримкою, наприклад, лиш 25 відсотків виборців, якщо цього виявиться 

достатньо, щоби перевершити результати всіх інших кандидатів. А прикладом таких 

систем вважаємо Філіппіни, в котрих є досвід обрання президента, що був наділений 

підтримкою менше, аніж 30 відсотків виборців. Задля наглядності же демонструємо 

досвід Тайвані у 2000 р., коли президентські повноваження постали зосередженими 

в руках меншості. Вибори опосередковано показали, як ставиться населення країни 

до стосунків з Китаєм: триматиметься позиції незалежності чи становитиме модель 

"однієї країни, двох систем". Хоча й 60 % виборців підтримали тих кандидатів, які у 

певній формі позиціонувались як такі, хто провадив політику реінтеграції із Китаєм 

(Джеймс Сун і Лянь Чжань), перемогу на виборах здобув протилежно орієнтований 

Чень Шуйбянь, як виразник позицій Демократичної прогресивної партії. Причиною 

цього є розподіл мандатів приблизно однаково орієнтованого електорату. В цілому 

варто прийняти висновок, що перемогу здобуто перевагою лише 39 відсотків голосів 

виборців – тому заданий випадок становить ситуацію меншості. Якби в країні була 

використана мажоритарна система абсолютної більшості, тоді більш ймовірно, що 

перемогу отримав би в другому турі Джеймс Сун, оскільки гіпотетично голоси Лянь 

Чжаня швидше би в більшій мірі розподілились у напрямі орієнтаційно близького 

кандидата
17

: 
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Таблиця 4 

Результати президентських виборів у Тайвані, 2000 р. 

Кандидат Партія Дійсні голоси, № Дійсні голоси, % 

Чень Шуйбянь Демократична прогресивна партія 4977737 39,30 

Джеймс Сун Позапартійний 4664932 36,84 

Лянь Чжань Гоміндан 2925513 23,10 

Сюй Синь-Лейнг Позапартійний 79429 0,63 

Лі Ао Нова партія 16782 0,13 

Разом - 12664393 100,0 

Схожа ситуація виникла у Мексиці в 2006 р., де теж застосовують мажоритарну 

систему відносної більшості. Тоді перемогу отримав Ф. Кальдерон (з консервативної 

правоцентристської Партії національної дії, PAN), набравши лише 35,89 відсотка із 

голосів виборців. Друге місце на виборах зайняв А. Обрадор (від об’єднаної коаліції 

"За добро для всіх" – лівоцентристського формування у складі трьох партій – Партія 

демократичної революції (PRD), "Конвергенція", Лейбористська партія (PT)) – він ж 

отримав 35,31 відсотка голосів виборців. Досить багато голосів отримав ще один із 

кандидатів – Р. Мадразо від електоральної коаліції "Альянс для Мексики" у складі з 

двох політичних партій (Інституційна революційна партія (PRI) та Екологічна партія 

зелених Мексики (PVEM)). Останній отримав 22,26 відсотка голосів виборців. Тому 

така ситуація у випадку Мексики характеризується як нетрадиційна – на попередніх 

виборах президент отримував підтримку не менше 43 відсотків
18

. Внаслідок цього у 

країні тепер ведеться дискусія щодо переходу на мажоритарну систему абсолютної 

більшості. Й в першу чергу обговорюються особливості того, ніби електоральний 

процес стосовно президента не розташований поза межами політичних наслідків на 

систему в цілому. Особливу увагу слід звертати на особливостях детермінування по 

напряму розвитку демократичного процесу
19

. 

А множинність на основі бар’єру має застосування в мажоритарних системах 

кваліфікованої більшості. Умовно мова йде про плюральність у тих ситуаціях, коли 

мажоритарні системи відносної більшості створені із електоральним бар’єром задля 

обрання глави держави: при цьому неподолання бар’єру не дозволяє кандидату бути 

президентом країни. Практика таких країн репрезентована згаданими Аргентиною,  

Болівією, Нікарагуа, Еквадором, а також Коста-Рікою. В останній, якщо жодний із 

кандидатів не має 40 відсотка голосів виборців у першому турі, то проводять другий 

тур, коли задля перемоги потрібна відносна більшість голосів (задіяно в 1936 р.). В 

цілому ж мінімальна множинність ніяк не задовольняє вимогу Т. Джефферсона про 

критерій більшості. Але принаймні ці засади виявляються превентивними у випадку 

можливості виникнення суттєвої у сенсі низької підтримки виборців невідповідності 
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політичної практики вимогам суспільного розвитку. В Коста-Ріці систему вперше 

оцінено після президентських виборів у 1932 р., коли глава держави отримав тільки 

трохи більше 50 відсотків голосів виборців (діяла мажоритарна система абсолютної 

більшості). Внаслідок цього Конгрес обмежив електоральний бар’єр до зазначених 

40 відсотків
20

. До 2002 р. використовували систему, котра не вимагала довиборів (у 

сенсі другого туру). 

В цілому системи, проінтерпретовані випадками Аргентини, Болівії, Нікарагуа, 

Еквадору і Коста-Ріки, є досить схожими до тієї моделі, яку свого часу запропонував 

Р. Таагапера і М. Шугарт
21

 – тобто до так званого "принципу подвійного доповнення" 

("the double complement rule"). Це правило визначається таким чином задля випадку, 

коли жодний із кандидатів не має більше половини голосів: множинність є достатня, 

коли дефіцит відсотку голосів другого кандидата від 50 відсотків, принаймні є вдвічі 

більший, ніж у кандидата, який був би обраним за системою множинності (відносної 

більшості – авт.). На практиці це мало би виглядати наступним чином: переможцем 

є кандидат, котрий отримав 44 відсотків голосів виборців, при тій умові, що другий 

кандидат отримав не більше 38 відсотків голосів (або ж переможець – 39 відсотків, а 

наступний кандидат – не більше 28 відсотків). В цілому ж такі мажоритарні системи 

кваліфікованої більшості мають в основі ту думку, що інколи звичайна множинність 

(більшість) є достатньою, а використання довиборів (тобто другого туру) вважається 

зайвим. З цієї ідеї отримуємо наступний висновок: системи кваліфікованої більшості 

можуть бути як "нерухомими" (або незмінними у плані оцінювання електорального 

бар’єру), так й досить "рухомими" (змінними, коли вираховується різниця, якої не 

вистачає до, наприклад, 50 відсотків голосів виборців поміж двома кандидатами). 

Система електорального коледжу взагалі розрахована як така, коли президент 

має меншу кількісну підтримку виборців, аніж його опонент на виборах. Кандидат у 

президенти, наприклад, в США мусить отримати підтримку більшості виборщиків, 

які формуються за принципом регіонального представництва населення штатів. Але 

якщо кандидат не отримує більшості виборщиків, то тоді президента обирає Палата 

представників, зважаючи на голоси штатів (у даному випадку штат є представлений 

одним голосом). На практиці складається так, що населення дрібних штатів просто 

не враховується
22

. За такими наслідками в США було обрано чотирьох президентів, 

які були наділені меншою підтримкою, ніж їхні опоненти – у 1824, 1876, 1888, 2000 

рр. Тому дана система в ракурсі забезпечення принципу більшості є неефективна. 

Щоби бути методологічно послідовними, потрібно репрезентувати також деякі 

несподівані висновки мажоритарних систем абсолютної більшості. Задля доведення 

цього явища ми звертаємось до досвіду виборів у Перу в квітні 2006 р. Саме тоді три 

кандидати отримали окремо менше, ніж третину відсотків голосів – це є націоналіст 

О. Умала (30,7 відсотка), колишній президент А. Гарсіа (24,3 відсотка), також більш 
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консервативний проамериканського спрямування Л. Флорес (23,7 відсотка). Більше 

ніж 20 відсотків голосів, додатково, стали розподілені поміж трьома менш значними 

кандидатами й їх партіями. А. Гарсіа визначався значними негативними настроями з 

боку значної частини виборців – а це було причиною контраверсійної політики, яку 

він реалізовував у 80-их рр. ХХ ст. А передвиборні опитування показали що, він був 

слабким противником О. Умали. Й тим не менше, у другому турі в червні 2006 р. А. 

Гарсіа випередив О. Умалу приблизно на п'ять відсотків, перейнявши досить значну 

частину електоральної підтримки інших кандидатів. Але перед проведенням другого 

туру перуанські ЗМІ визначили за виборами вирішальне значення для подальшого 

розвитку політичного процесу у Латинській Америці – так у поєднанні з агресивною 

антиамериканською позицією президентів Уго Чавеса (Венесуела) й Ево Моралеса 

(Болівія), перемога О. Умали була б стати кроком популістського дрейфу
23

. 

Інший приклад проблем, котрі були спричинені впливом мажоритарних систем 

абсолютної більшості, демонструє досвід Франції у 2002 р. 8 правоцентристських 

партій в заданий період репрезентували понад 66 відсотків дійсних голосів – через 

процедуру розділення голосів найбільш ймовірного кандидата в президенти. Через 

такі події значні важелі впливу (участь у другому турі) отримав націоналістичний та 

антиіммігрантський кандидат Ж-М. Ле Пен
24

. В результаті першого туру отримано 

такі результати: 

Таблиця 5 

Результати першого туру президентських виборів у Франції, 2002 р. 

Кандидат Партія Дійсні голоси, № Дійсні голоси, % 

Жак Ширак Гонка за Республіку  

(RPR) 

5665855 19,88 

Жан-Марі Ле Пен Національний Фронт  

(FN) 

4804713 16,86 

Ліонель Жоспен Соціалістична партія  

(PS) 

4610113 16,18 

Франсуа Байру Союз за французьку демократія  

(UDF) 

1949170 6,84 

Арлетт Лагійе Робітнича боротьба  

(LO) 

1630045 5,72 

Жан-Пьєр Шевенман Рух громадян  

(MRC) 

1518528 5,33 

Ноель Мамер Зелені  

(LV) 

1495724 5,25 

Олів'є Безансно Революційна комуністична ліга  

(LCR) 

1210562 4,25 

Жан Сен-Жосс Охота, рибалка, природа, традиції  

(CPNT) 

1204689 4,23 

Ален Мадлен Ліберальні демократи  

(DL) 

1113484 3,91 

Робер Ю Французька комуністична партія  960480 3,37 
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(PCF) 

Брюно Мегре Національний республіканський рух  

(MNR) 

667026 2,34 

Крістьєн Тобіра Ліва радикальна партія  

(PRG) 

660447 2,32 

Корінн Лепаж Участь – ХХІ століття 

(CAP 21) 

535837 1,88 

Крістін Бутен Форум соціал-республіканців  

(PCD) 

339112 1,19 

Даніель Глюкштейн Партія трудящих  

(PT) 

132686 0,47 

Разом - 28498471 100,0 

Проте в другому турі Ж. Ширак отримав аж понад 82 відсотки голосів виборців 

– Ж-М. Ле Пен же отримав лише 17,79 відсотка голосів виборців. В цілому приріст 

другого склав між двома турами лише один відсоток, а приріст переможця становив 

430 відсотків. Франція відображає ситуацію, коли суттєва партійна фрагментація 

може послабити пріоритети мажоритарних систем абсолютної більшості. З іншого 

боку, Франція продемонструвала, що мажоритарні системи абсолютної більшості 

більш витребувані в сучасних умовах, коли значного розвитку отримують новітні 

постматеріальні цінності та їхні відображення у соціополітичних поділах. В цілому 

же вибори за моделлю абсолютної більшості дозволяють більш ефективно уникати 

негативних наслідків різноманітних радикально-реакційних тенденцій. Саме тому із 

усіх європейських країн (насамперед Західної та Центральної Європи) використано 

найперше мажоритарні системи абсолютної більшості. Виняток ж становлять тільки 

Ірландія (система преференційної більшості, котра в плані принципу більшості є ще 

більш ефективною), Ісландія й Боснія і Герцеговина
25

 (система відносної більшості). 

Й в цілому у світі абсолютно домінуючими є мажоритарні системи абсолютної 

більшості, які найбільш притаманними є для країн Європи та Африки, де переважно 

використано зразки європейських політичних систем. Для країн Америки ці системи 

практично не притаманні – в регіоні же сформовано більше мажоритарних систем 

відносної більшості. Азія й Америка становлять паритетний варіант розподілу двох 

заданих систем. В цілому досвід країн Європи є найбільше витребуваним, оскільки 

не сформовано жодної системи електорального коледжу й майже не репрезентовано 

мажоритарних систем відносної більшості. Окрім того, в регіоні діє преференційна 

систему, яка максимально наближена до принципу ефективної більшості. В цілому 

такі висновки свідчать, що в більшості країн світу (на увазі маються лиш республіки 

із всенародно обраними президентами) глави держав та урядів позиціонуються як ті 

особи, які наділені мандатом на урядування. 

Також помітним є висновок, ніби в переважній більшості напівпрезидентських 

систем прем’єр-президентського типу (а саме такі системи комплексно репрезентує 

Західна і Центральна Європа) домінуючими є саме мажоритарні системи абсолютної 

більшості. Цікаво: в таких системах роль президента обмежується повноваженнями 

прем’єр-міністра. З іншого боку, чисті президентські системи, а теж президентсько-

парламентські системи напівпрезидентського типу в переважній більшості для того, 
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щоби обрати президентів у даних країнах, використовують мажоритарні системи за 

типом відносної більшості. Це означає, що принцип більшості найкраще реалізовано 

серед сучасних республік саме у системах європейського типу. 

З цього приводу доцільно прийняти висновок, що президентські вибори, котрі 

мали місце в 2010 р., хоча й були проведені за мажоритарною системою абсолютної 

більшості, не спромоглись забезпечити моделі більшості за визначенням. Кандидат 

В. Янукович отримав 48,95 відсотка голосів виборців, котрі взяли участь у виборах. 

В 2004 р. переможець президентських виборів спромігся отримати 51,99 відсотка 

голосів виборців; в 1999 р. – 56,25 відсотка; в 1994 р. – 52,15 відсотка, а в 1991 р. – 

61,59 відсотка голосів виборців. Поки рано говорити про якісь тенденції, оскільки 

результати президентських виборів у 2010 р. стали скоріш за все винятком із норми, 

коли в Україні президент становив посадовця, який відповідав принципу більшості. 

Тому застосування мажоритарної системи абсолютної більшості в Україні вважаємо 

виправданим. Проте значної уваги потребує оцінювання перспектив преференційної 

системи у гіпотетичному українському контексті, що має бути завданням дальших 

наукових пошуків у напрямі електоральної інженерії. 
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