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елементи статусу державного службовця є характерними і для му-
ніципального [9, с. 617].

Таким чином, можна зробити висновок, що муніципальна 
служба в Україні – це професійна, на постійній основі діяльність 
громадян України, які займають посади в органах місцевого само-
врядування, спрямована на реалізацію територіальною громадою 
свого права на місцеве самоврядування та реалізацію окремих по-
вноважень органів виконавчої влади, наданих законом.
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АБСЕНТЕЇЗМ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ 
ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ

Вибори є однією з найважливіших форм безпосередньої демо-
кратії, за допомогою якої формуються представницькі органи вла-
ди в державах з республіканської формою правління. Окрім таких 
складних питань інституту виборів, як виборча система, виборчий 
процес, особливе значення відводиться сутності виборчого права 
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та свободи громадян держави в реалізації цього права, яке в тому 
числі включає право не приймати участь у виборах взагалі. Свобо-
да виборів в Україні підтверджується також тим фактом, що в за-
конодавстві не визначено обов’язкової кількості виборців, які мають 
проголосувати для того, щоб вибори вважались дійсними. Таким 
чином, явка виборців на виборчі дільниці як важливий критерій, 
який може істотним чином впливати на хід виборів та їх резуль-
тати, а також є показником політичної активності громадян, не 
впливає на юридичні наслідки самих виборів. Якщо ми звернемося 
до статистики президентських виборів 2014 р., то побачимо загаль-
ний відсоток явки виборців 60,29 % [1], за 2010 р. – 68,8% [2]. Також 
за даними ЦВК відображається явка на парламентських виборах: 
2012  р. – 56,76% [3], 2014 р. – 52,42% [4].

Політична пасивність громадян держави як негативний фак-
тор виборчого права в юридичній та політичній науці іменується – 
абсентеїзм.

Абсентеїзм (від лат. Absens (absentis) – відсутній) – байдуже 
ставлення населення країни до політичного життя, ухилення, масо-
ва відмова від участі у виборах, зборах, та інших проявах громад-
ської думки [5].

Рівень абсентеїзму в державі характеризує стан політичної 
системи, відношення громадян до неї. Ігнорування голосування 
може бути як формою пасивного схвалення існуючої політичної 
ситуації, так і навпаки – формою вираження невдоволення владою, 
недовіри, що призводить до відсторонення людини від політичних 
процесів. Таким чином, серед абсентеїстів можна виділити різні 
групи.

Першу групу складають особи, які не беруть участі у вибо-
рах з об’єктивних причин (фізична неміч, раптова хвороба, інші 
кон’юнктурні обставини, що унеможливлюють відвідування ви-
борчої дільниці).

Другу складають ті, хто, не маючи особливих підстав для не-
вдоволення ситуацією в суспільстві та не прагнучи до серйозних 
змін, вважає для себе зайвим участь у виборчому процесі.

Третя група – це індивіди, які негативно відносяться до поряд-
ку, що утвердиливя в суспільстві, або не вірять в можливість вне-
сти корективи в політику, що проводиться за допомогою виборчих 
бюлетенів, або розглядають своє утримання від участі у виборах як 
форму негативного політичного волевиявлення. До них відносить-
ся ще одна специфічна група абсентеїстів голосуючих проти всіх 
політичних сил, що претендують на виборні місця [6].
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Залежно від мотивів неучасті у виборах виокремлюють такі 
види абсентеїзму: політичний; економічний; соціальний; аполітич-
ний. Якщо абсентеїзм політичний, то особа, ухиляючись від участі 
у виборах, висловлює протест політичним програмам і передви-
борним платформам усіх кандидатів, вважаючи, що жодна з них не 
відповідає його власним політичним поглядам. Політичний абсен-
теїзм може бути також пов’язаний зі сумнівами виборця стосовно 
можливості проведення справедливих виборів. Якщо абсентеїзм 
зумовлений економічними чи соціально-економічними причинами, 
то виборець висловлює протест стосовно складної економічної чи 
соціальної ситуації в суспільстві (безробіття, недостатня соціаль-
на захищеність, погана екологія і под.), він не вірить у бажання та 
здатність усіх кандидатів боротися з цими негативними явищами. 
Аполітичний абсентеїзм не пов’язаний з політичною демонстраці-
єю, а полягає в байдужому ставленні, відсутності усякого інтересу 
виборця до виборів та політики загалом.

Абсентеїзм може бути пов’язаний із нерозвиненою політич-
ною свідомістю людей. Рівень неучасті в голосуванні значно ви-
щий серед людей із низьким соціально-економічним статусом. На 
це впливає притаманний цій групі нижчий рівень освіти, відсут-
ність «пізнавального досвіду», потрібного для розуміння складних 
державних справ. Зрештою багато виборців із нижчим статусом не 
голосують, бо не вірять, що система може відповісти на їхні потре-
би. Вони вважають, що жодна партія або кандидат не репрезенту-
ють інтереси людей [7].

Але одним з найважливіших факторів, на нашу думку, слід 
виділити абсентеїзм який пов’язаний з протестом проти недемокра-
тичного виборчого законодавства, недоліків виборчої системи або 
існуючої форми правління взагалі.

Аналізуючи більшість причин, через які участь виборців змен-
шується, ми можемо зробити висновок, що боротьба з абсентеїзмом 
важкий процес, який базується на правильному використанні еко-
номічних, адміністративних та законодавчих інструментах.

Також слід звернути увагу на наступні чинники, які пливають 
на явку виборців:

•  важливість результату голосування (чим результат важли-
віший тим явка більша і навпаки);

•  вид голосування (вибори, референдум);
•  здатність голосуванням реально вплинути на зміну си-

туації;
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•  адміністративний вплив (штучно збільшує явку на виборах);
•  мобілізація населення (збільшує явку на виборах);
•  тип політичного режиму ( у демократичному політичному 

режимі неявка більша у порівнянні з недемократичним по-
літичним режимом);

•  кількість турів голосувань ( якщо голосування проходить в 
декілька турів, у другому турі явка виборців більша ніж у 
першому) [8]. 

Зауважимо, що більшість вищезазначених факторів регулю-
ється на законодавчому рівні.

Попри те, що виборче законодавство України є недосконалим, 
має чимало недоліків та зауважень, не рідко піддається змінам з 
причин, вигідних для правлячої на відповідному відрізку часу вла-
ди, при вдосконаленні виборчого законодавства слід враховувати 
не тільки покращення виборчого процесу в бік зростання демокра-
тичності виборів, але й брати до уваги фактори, які впливатимуть 
на зниження рівня абсентеїзму в країні.

На нашу думку, слід розпочинати з адміністративного впливу 
на дану проблему. Такий підхід підтверджується досвідом окремих 
зарубіжних країн: Австрії, Туреччини, Бельгії, Італії. Дані держави 
відзначаються тим, що в їх законодавстві передбачена відповідаль-
ність у формі санкцій за неучасть у виборах.

Це дуже складне питання, адже з одного боку виборче право 
пов’язане з добровільним волевиявленням та засновується на сво-
боді громадянина, тобто його бажанні або не бажанні цим правом 
користуватися. З іншого боку вбачається безвідповідальність гро-
мадянина до розвитку держави та байдужість до свого зв’язку з дер-
жавою.

Складність питання також вбачається в тому, що необхідно 
обрати не тільки вид санкції, яка буде мати реальний вплив на по-
ведінку виборця, але й орган, який встановлює цю санкцію, під-
судність у разі оспорювання, вид відповідальності, виключення і 
таке інше.
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ДЖЕРЕЛА ЗАКРІПЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 
СТАНДАРТІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ

Ідеї об’єднання європейських держав, міжнародно-правової 
інтеграції походять із далекого минулого, проте саме на сучасно-
му етапі розвитку міждержавних відносин ці процеси відіграють 
особливу роль. Постійне ускладнення функцій, які має здійснюва-
ти міжнародне право, зумовлює збільшення кількості міжнародних 
правових актів – джерел міжнародного права, в яких закріплено за-
гальновизнані стандарти. Як правило, ці стандарти об’єктивуються 
у джерелах міжнародного права, які в міжнародно-правовій літе-
ратурі набувають подвійного значення – матеріального (міжнародні 
відносини) та формального (зовнішні форми, що містять юридичні 
норми), котрі є юридичною категорією та до яких належать між-
народні договори, в тому числі загальні та спеціальні міжнародні 
конвенції; міжнародні правові звичаї; загальні принципи міжна-


