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КОРОТКИЙ ОПИС

На сучасному етапі розвитку української держави, модернізації 
публічно-адміністративних та політико-правових інститутів, а також 
інтеграції України до загальноєвропейського простору, в 
особливому контексті ставиться питання про розроблення та 
запровадження новітніх інформаційно-комунікативних технологій. 

Електронне голосування (англ. e-voting) термін, що 
використовується для характеристики різних типів голосування, та 
охоплює як процес здійснення голосування за допомогою 
електронних засобів, так і процес автоматичного підрахунку голосів 
за допомогою електронних пристроїв та спеціального 
програмного забезпечення 



МЕТА ПРОГРАМИ

Метою даної̈ програми є створення системи електронного 
голосування для швидкої обробки голосів виборців та для 
унеможливлення фальсифікації виборчого процесу. 



Історія

Вибори у багатьох країнах світу є одним із найважливіших
елементів демократичних систем управління. Вони є реальним 
вираженням волі народу, конституційним способом формування 
не тільки органів державної влади, а й органів місцевого 
самоврядування на основі вільного та невимушеного волевиявлення 
громадян. 



Найпоширеніші моделі 
електронного голосування



Основні переваги електронного 
голосування

u Легітимність. Передусім, електронне голосування дає 
можливість проводити підрахунок голосів без залучення до цього 
процесу державних установ. Таким чином, результат залежить 
лише від безперебійного функціонування програмного 
забезпечення та техніки, а не від чесності чиновників або систем 
контролю над ними. Україна протягом багатьох років страждає 
від низького ступеня довіри до державних інституцій, що піднімає 
питання легітимності ледве не щоразу після проведення виборів. 
Тому встановлення системи електронного голосування могло би 
підвищити довіру населення до результатів виборів та зменшити 
потенціал корупції.



Основні переваги онлайн-
голосування

u Простота.Однією із найбільших переваг онлайн-голосування 
називають гнучкість і простоту. 

u Кошти. Утримувати виборчі дільниці, друкувати бюлетені та 
підраховувати «вручну» голоси стане непотрібним. Інвестувати 
доведеться у створення та пізніші оновлення програмного 
забезпечення. Така стратегія дозволить зробити онлайн-вибори 
дешевшими, ніж звичайні паперові.

u Порядок кандидатів. При великій кількості імен паперовий 
бюлетень стає довжелезним. Тож складно дочитати його до 
кінця, аби знайти свого кандидата. Створення електронних 
бюлетенів дозволить гнучко формувати порядок появи того чи 
іншого кандидата у списку.



НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ          
“НОВІ ЛЮДИ”

u БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДЛЯ МЕНЕ УЧАСТЬ В ЦЬОМУ ПРОЕКТІ ЦЕ 
МОЖЛИВІСТЬ ДОЛУЧИТИСЬ ДО ЯКІСНИХ ЗМІН В НАШІЙ КРАЇНІ!


