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АНОТАЦІЯ
Саркісян

В.М.

Конституційно-правові

засади

громадського

контролю за виборами в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю
081 «Право» (08 – Право). Луганський державний університет внутрішніх
справ імені Е.О. Дідоренка МВС України; Інститут держави і права імені
В.М. Корецького НАН України, Київ, 2021.
Наукову працю присвячено комплексному дослідженню конституційноправових засад громадського контролю за виборами в Україні. У дисертації
проаналізовано теоретичні підходи до дослідження конституційно-правових
засад громадського контролю за виборами, розкрито методологію дослідження
конституційно-правових засад громадського контролю за виборами, визначено
поняття громадського контролю за виборами в Україні, охарактеризовано
міжнародні стандарти громадського контролю за виборами, проаналізовано
зарубіжний досвід громадського контролю за виборами, встановлено типологію
громадського контролю за виборами в сучасному конституційно-правовому
досвіді, досліджено стан конституційно-правового регулювання громадського
контролю за виборами в Україні, з‘ясовано роль громадського контролю за
виборами у протидії порушенням виборчого законодавства України,
розкрито конституційно-правові засади здійснення громадського контролю
за діяльністю Національної поліції під час проведення виборів в Україні.
Вступ дисертації містить обґрунтування вибору теми дослідження;
зазначено про зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами,
ґрантами; визначено мету, предмет та методи дослідження; розкрито наукову
новизну одержаних результатів; охарактеризовано практичне значення
одержаних результатів; наведено апробацію результатів дисертації, вказано
публікації, структуру та обсяг дисертації.
У першому розділі зазначено, що питання громадського контролю за
виборами, все помітніше привертає увагу як зарубіжних, так і вітчизняних
науковців. Головна причина цьому полягає у все більш активному та

помітному здійсненні громадського контролю за виборами та посилення
міжнародного та національного регулювання цього виду діяльності. Питання
конституційно-правових засад громадського контролю за виборами отримало
досить ґрунтовне вивчення крізь призму філософського, соціального, політичного
та правових підходів. Вказано, що правовий теоретичний підхід до дослідження
конституційно-правових засад громадського контролю за виборами ґрунтується
на тому, що здійснення громадського контролю за виборами є проявом
суб‘єктивного виборчого права та як правило має здійснюватися за чітко
встановленими конституційним законодавством процедурами та правилами.
Основу

методології

дослідження

конституційно-правових

засад

громадського контролю за виборами складають як загальнонаукові методи,
так і галузеві методи, які властиві лише юридичній науці. Комплексне
застосування різних загальнонаукових та галузевих наукових методів дозволило
порівняти, співставити, проаналізувати громадський контроль за виборами з
різних дослідницьких кутів та наукових парадигм. Розробка методології
дослідження конституційно-правових засад громадського контролю за
виборами обов‘язково враховувала високий динамізм самого громадського
контролю за виборами, який швидко змінюється та вдосконалюється разом зі
стрімкою зміною суспільних відносин у сфері безпосередньої демократії.
Встановлено, що громадському контролю за виборами в Україні
властиві наступні сутнісні риси: 1) багатомірний характер діяльності;
2) позадержавний характер суб‘єктів; 3) полісуб‘єктність; 4) особливий
предмет здійснення; 5) особливий час здійснення; 6) чітко визначена мета.
Запропоновано розуміти під поняттям «громадський контроль за виборами в
Україні» багатомірну діяльність, яка здійснюється різними позадержавними
суб‘єктами шляхом збору інформації з відкритих джерел, проведення
спостереження та перевірки процесу підготовки та проведення виборів з
метою

протидії

порушенням

та

зловживанням

чинного

виборчого

законодавства для забезпечення проведення в Україні вільних, чесних та
демократичних виборів.

У другому розділі вказано, що міжнародний рівень правового
регулювання громадського контролю за виборами передбачає встановлення
загальних міжнародних стандартів на основі відповідних передових
національних

практик

демократичних

держав різних регіонів світу.

Міжнародні стандарти громадського контролю за виборами визначені у
міжнародних договорах, які були ратифіковані Верховною Радою України та
мають загальнообов‘язковий характер, та в міжнародних актах так званого
«м‘якого права» (англ. soft law), які носять рекомендаційний характер, але
беруться до уваги національними владними інституціями в нормопроектній
та правозастосовній практиці.
Зазначено,

що

з

самої

появи

виборів

як

форми

народного

волевиявлення у суспільства почав формуватися цілком обґрунтований запит
на здійснення контролю за процесом підготовки та проведення виборів.
Констатовано,

що

у

країнах

усталеної

західної

демократії

рівень

конституційно-правового регулювання громадського контролю за виборами є
значно меншим ніж у країнах так званої «молодої демократії» за рахунок
усталеної демократичної традиції, в основі якої лежать відпрацюванні
роками механізми взаємодії громадянського суспільства та влади під час
підготовки та проведення виборів.
Підкреслено,
характеризується

що

сучасний

надзвичайною

конституційно-правовий

інтенсивністю

та

досвід

технологічністю,

наслідком чому є урізноманітнення форм та видів громадського контролю за
проведенням виборів. Типологія громадського контролю за виборами в
сучасному конституційно-правовому досвіді – це складна класифікація, яка
ґрунтується на диференціації громадського контролю за виборами на підставі
різних критеріїв з метою більш точного його теоретико-правового
визначення.
У третьому розділі визначено, що національний рівень конституційноправового регулювання громадського контролю за виборами в Україні
містить три підрівні – конституційний, законодавчий та підзаконний, які

тісно взаємопов‘язані між собою та доповнюють один одного. Особливість
конституційно-правового регулювання громадського контролю за виборами в
Україні полягає в тому, що воно ґрунтується на правових актах, що
стосуються різних сфер суспільного та державного життя, які так чи інакше
пов‘язані з підготовкою та проведенням виборів в Україні.
У дисертації обґрунтовано, що протидія порушенням виборчого
законодавства України у рамках громадського контролю за виборами
помітно збагачує, посилює та доповнює правоохоронну функцію держави,
оскільки правоохоронні органи отримують додаткові інформаційні, соціальні та
інші ресурси щодо протидії порушенням виборчого законодавства України.
Зазначено що громадський контроль за виборами в Україні був би
неповноцінним та обмеженим, якщо б він також не здійснювався за
правоохоронними органами, які відіграють вкрай важливу інституційну роль
у забезпеченні проведення вільних, чесних та демократичних виборів в
Україні. Багаторічний конституційний досвід різних країн наочно говорить,
що поліція є одним з основних інструментів, за якого фальсифікація
результатів виборів є можливою або неможливою, тому діяльність поліції
має постійно перебувати під наглядом громадськості.
На основні врахування позитивного зарубіжного досвіду громадського
контролю за виборами обґрунтовано пропозицію щодо доповнення частини
другої статті 6 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 30
червня 2004 року № 1932-IV положенням, відповідно до якого щонайменше
троє членів Центральної виборчої комісії мають бути включені до подання
Президента України про призначення членів Комісії за пропозицією
громадських

організацій,

зареєстрованими

у

встановленому

законом

порядку, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу
та спостереження за ним, та які здійснювали таке спостереження на останніх
виборах, які проходили в Україні.
Ключові слова: конституційно-правові засади, громадський контроль,
вибори, демократія, Україна.
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The scientific work is devoted to a comprehensive study of the constitutional
and legal frameworks of public control over elections in Ukraine. The dissertation
analyzes theoretical approaches to the study of constitutional and legal frameworks
of public control over elections in Ukraine, reveals the methodology of research of
constitutional and legal frameworks of public control over elections in Ukraine,
defines the concept of public control over elections in Ukraine, describes
international standards of public control over elections, analyzes foreign
experience of public control over elections, the typology of public control over
elections in modern constitutional and legal experience is established, the state of
constitutional and legal regulation of public control over elections in Ukraine is
investigated, the role of public control over elections in counteraction to violation
of the electoral legislation of Ukraine is found out, constitutional and legal bases of
realization public control over the activities of the National Police during the
elections in Ukraine.
The introduction to the dissertation contains a justification for choosing the
research topic; the connection of work with scientific programs, plans, topics,
grants is indicated; the purpose, subject and methods of research are defined; the
scientific novelty of the obtained results is revealed; the practical significance of
the obtained results is characterized; the approbation of the dissertation results is
given, the publications, structure and volume of the dissertation are indicated.
The first section states that the issue of public control over the elections is
increasingly attracting the attention of both foreign and domestic scholars. The

main reason for this is the increasingly active and visible exercise of public control
over elections and the strengthening of international and national regulation of this
type of activity. The issue of constitutional and legal foundations of public control
over elections in Ukraine has been thoroughly studied through the prism of
philosophical, social, political and legal approaches. It is stated that the legal
theoretical approach to the study of constitutional and legal frameworks of public
control over elections in Ukraine is based on the fact that public control over
elections is a manifestation of subjective suffrage and should usually be carried out
according to clearly established constitutional procedures and rules.
The basis of the methodology of research of the constitutional and legal
frameworks of public control over elections in Ukraine is both general scientific
methods and branch methods, which are peculiar only to legal science. The
complex application of various general scientific and branch scientific methods
allowed to compare, contrast, analyze public control over elections from different
research angles and scientific paradigms. The development of a methodology for
studying the constitutional and legal frameworks of public control over elections in
Ukraine necessarily took into account the high dynamism of public control over
elections itself, which is rapidly changing and improving along with the rapid
change in public relations in the field of direct democracy.
It is established that public control over elections in Ukraine has the
following essential features: 1) multidimensional nature of activity; 2) non-state
nature of subjects; 3) polysubjectivity; 4) special subject of implementation;
5) special implementation time; 6) a clearly defined goal. It is proposed to
understand the term "public control over elections in Ukraine" as a
multidimensional activity carried out by various non-state actors by gathering
information from open sources, observing and verifying the process of preparation
and conduct of elections in order to combat violations and abuses of current
election legislation to ensure free, fair and democratic elections.
The second section states that the international level of legal regulation of
public control over elections involves the establishment of common international

standards based on the relevant best national practices of democracies in different
regions of the world. International standards of public control over elections are
defined in international treaties that have been ratified by the Verkhovna Rada of
Ukraine and are universally binding, and in international acts of so-called "soft
law", which are advisory in nature, but are taken to the attention of national
authorities in rule-making and law enforcement practice.
It is noted that from the very appearance of elections as a form of popular
will in society began to form a well-founded demand for control over the process
of preparation and conduct of elections. It is stated that in the countries of the
established Western democracy the level of constitutional and legal regulation of
public control over elections is much lower than in the countries of the so-called
"young democracy" due to the established democratic tradition, which is based on
years of and elections.
It is emphasized that the modern constitutional and legal experience is
characterized by extreme intensity and technology, resulting in a variety of forms
and types of public control over elections. The typology of public control over
elections in modern constitutional and legal experience is a complex classification
based on the differentiation of public election control on the basis of various
criteria in order to more accurately determine its theoretical and legal definition.
The third section defines that the national level of constitutional and legal
regulation of public control over elections in Ukraine contains three sub-levels –
constitutional, legislative and by-law, which are closely interrelated and
complementary. The peculiarity of the constitutional and legal regulation of public
control over elections in Ukraine is that it is based on legal acts relating to various
spheres of public and state life, which in one way or another are related to the
preparation and conduct of elections in Ukraine.
The dissertation substantiates that counteraction to violations of the election
legislation of Ukraine within the framework of public election control significantly
enriches, strengthens and complements the law enforcement function of the state,

as law enforcement agencies receive additional information, social and other
resources to counter violations of election legislation of Ukraine.
It is noted that public control over elections in Ukraine would be incomplete
and limited if it were not also exercised by law enforcement agencies, which play a
crucial institutional role in ensuring free, fair and democratic elections in Ukraine.
The many years of constitutional experience of different countries clearly show
that the police is one of the main tools by which falsification of election results is
possible or impossible, so police activities should be constantly monitored by the
public.
Based on the positive foreign experience of public control over election, the
proposal to supplement the second part of Article 6 of the Law of Ukraine "On the
Central Election Commission" of June 30, 2004 № 1932-IV with a provision
according to which at least three members of the Central Election Commission
must be included in submission of the President of Ukraine on the appointment of
members of the Commission on the proposal of public organizations registered in
the manner prescribed by law, whose statutory activities include issues of election
process and observation, and who carried out such observation in the last elections
in Ukraine.
Key words: constitutional and legal frameworks, public control, elections,
democracy, Ukraine.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Невід‘ємною складовою
сучасних вільних, чесних та демократичних виборів є здійснення за їх
проведенням ефективного громадського контролю, який є одним з важливих
запобіжників проти фальсифікації результатів виборів. Процес передачі влади
шляхом проведення політичних виборів є вкрай чутливим та відповідальним
періодом, під час якого можуть мати різного роду маніпуляції, зловживання та
порушення, які так чи інакше мають вплив на результати волевиявлення
виборців під час голосування на виборах. Тому цілком логічно, що в
суспільства є цілком обґрунтований запит на вільні, чесні та демократичні
вибори, однією з важливих гарантій яких якраз і є громадський контроль за їх
належним проведенням.
Ускладнення процесу підготовки та проведення сучасних виборів прямо
пропорційно відображається й на ускладненні форм та способів здійснення
громадського контролю за виборами, а також розширенням кола суб‘єктів, які
здійснюють, а також кола об‘єктів щодо яких здійснюється громадський
контроль за виборами. З більш активним включенням громадян до здійснення
громадського контролю за виборами змінюється у сторону посилення і рівень
підзвітності органів державної влади перед народом та органів місцевого
самоврядування перед територіальними громадами. Громадяни все помітніше
відчувають, особливо під час виборів, що вони є реальними суб‘єктами
формування державної або муніципальної політики та саме від них залежить,
хто буде обраний до того чи іншого представницького органу державної влади
чи органу місцевого самоврядування на основі вільних, чесних та
демократичних виборів.
Особливо велика затребуваність у громадському контролі за виборами
проявилася в Україні, де з кожними новими виборами помітно зростає роль
участі громадськості в розробці виборчого законодавства та безпосередньо під
час здійснення виборчого процесу на усіх без виключення видах виборів, які
мають місце в Україні. На сьогодні не можливо уявити жодні вибори в Україні
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без участі в них звичайних громадян, інститутів громадянського суспільства,
офіційних спостерігачів та інших позадержавних суб‘єктів, які в той чи інший
спосіб залученні до здійснення громадського контролю за виборами та
забезпечують

їх

проведення

на

основі

загальновизнаних

світовим

демократичним співтовариством принципів виборчого права.
У вітчизняній науці питання громадського контролю все помітніше
привертає увагу вчених, свідченням чому є висвітлення цієї наукової проблеми
в працях таких українських вчених як З. Гладун, І. Журавська, В. Кравчук, С.
Кушнір, Т. Наливайко, Л. Рогатіна тощо. Однак праці вище вказаних вчених
присвячені здебільшого дослідженню громадського контролю за органами
державної влади, місцю громадського контролю у системі правового
регулювання, громадському контролю в Україні як інституту громадянського
суспільства та практично не торкаються питання здійснення громадського
контролю за виборами, що становить помітне коло суспільних відносин, які
потребують свого окремого вивчення та дослідження.
Деякі питання громадського контролю за виборами в Україні отримали
своє

висвітлення

М. Баймуратова,

у

роботах

І. Бекешкіної,

вітчизняних
Ю.

вчених

Ключковського,

М.

Афанасьєвої,

В. Круглашової,

Б. Кофмана, В. Нестеровича, Ю. Опалько, В. Федоренка, Ю. Хромової та інших.
Попри зазначені наукові праці вказаних учених, питання конституційноправових засад громадського контролю за виборами в Україні так і не знайшло
у достатній мірі свого належного дослідження у вітчизняній юридичній науці на
рівні окремого монографічного дослідження, що й спонукало до проведення
наукових розвідок цього цікавого, багатомірного та динамічного питання.
При дослідженні конституційно-правових засад громадського контролю
за виборами в Україні було враховано наукові доробки видатних філософів, які
сформували загальносвітову філософську спадщину. Зокрема, були використані
праці Аристотеля, Платона, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтеск‘є, Дж. Мілля,
Ж.-Ж. Руссо, К. Поппера тощо. Значну допомогу в розкритті іноземного досвіду
громадського контролю за виборами у різних країнах надали праці зарубіжних
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вчених Ф. Гайєка, Р. Даля, Л. ЛеДюка, В. Маклакова, Д. Реута, Дж. Шарпа
тощо.
З огляду на те, що проблема конституційно-правових засад громадського
контролю за виборами в Україні має комплексний та міжгалузевий характер,
помітно посилило положення дисертації використання наукових праць
зарубіжних вчених-класиків правників А. Есмена, Р. Ієрінга, А. де Токвіля,
Р. Циппеліуса, а також вітчизняних вчених-конституціоналістів та правознавців
О. Батанова,

Я. Берназюка,

Ю. Барабаша,

М. Козюбри,

А. Колодія,

О. Копиленка,

А.

Єзерова,

А. Крусян,

Н. Камінської,
Р. Максакової,

Н. Мяловицької, Н. Мішиної, Н. Оніщенко, М. Савчина, О. Скрипнюка,
М. Смоковича, О. Совгирі, О. Тихомирова, Ю. Шемшученка та інших.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами,
ґрантами. Тема дисертаційного дослідження обрана в межах: Переліку
пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних
розробок на період до 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 07.09.2011 № 942; Пріоритетних напрямів наукового забезпечення
діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років,
затверджених Наказом МВС України від 16.03.2015 № 275. Тему дисертації
затверджено Вченою радою Луганського державного університету внутрішніх
справ імені Е.О. Дідоренка (протокол № 11 від 29 листопада 2019 р.).
Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
комплексне дослідження конституційно-правових засад громадського контролю
за виборами в Україні.
Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань:
 проаналізувати теоретичні підходи до дослідження конституційноправових засад громадського контролю за виборами;
 розкрити методологію дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами;
 визначити поняття громадського контролю за виборами в Україні;
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 охарактеризувати міжнародні стандарти громадського контролю за
виборами;
 проаналізувати зарубіжний досвід громадського контролю за виборами;
 встановити типологію громадського контролю за виборами в сучасному
конституційно-правовому досвіді;
 дослідити стан конституційно-правового регулювання громадського
контролю за виборами в Україні;
 з‘ясувати роль громадського контролю за виборами у протидії
порушенням виборчого законодавства України;
 розкрити

конституційно-правові

засади

здійснення громадського

контролю за діяльністю Національної поліції під час проведення виборів в
Україні.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері здійснення
громадського контролю за виборами в Україні.
Предметом дослідження є конституційно-правові засади громадського
контролю за виборами в Україні.
Методи

дослідження.

Питання

конституційно-правових

засад

громадського контролю за виборами в Україні є міжгалузевою проблемою, що
вимагає застосування цілого ряду загальнонаукових та галузевих наукових
методів за принципом гармонійного їх поєднання та доповнення. Методи
порівняння, синтезу та групування дозволили дослідити теоретичні підходи до
дослідження

конституційно-правових

засад

громадського

контролю

за

виборами (підрозділ 1.1). Системний та функціональний методи надали
можливість розкрити методологію дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами (підрозділ 1.2). Застосування методу
діалектичної логіки та лінгвістичного методу спряло визначенню поняття
громадського контролю за виборами в Україні (підрозділ 1.3). Порівняльноправовий метод використовувався для характеристики міжнародних стандартів
громадського

контролю

за

виборами

(підрозділ

2.1).

За

допомогою

компаративного методу вдалося усесторонньо проаналізувати зарубіжний
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досвід громадського контролю за виборами (підрозділ 2.2). Метод класифікації
дозволив встановити типологію громадського контролю за виборами в
сучасному конституційно-правовому досвіді (підрозділ 2.3). Використання
історико-правового та формально-юридичного методів надало змогу дослідити
стан

конституційно-правового

регулювання громадського

контролю за

виборами в Україні (підрозділ 3.1). Метод аналізу й узагальнення дозволив
з‘ясувати роль громадського контролю за виборами у протидії порушенням
виборчого законодавства України (підрозділ 3.2). Завдяки інституційному
методу розкрито конституційно-правові засади здійснення громадського
контролю за діяльністю Національної поліції під час проведення виборів в
Україні (підрозділ 3.3). Методи прогнозування і моделювання дозволили
виробити пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України.
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є
кваліфікаційним науковим дослідженням, в якому вперше в українській
юридичній науці розкрито та обґрунтовано низку важливих теоретичних
положень, понять, наукових підходів, висновків та практичних рекомендацій
щодо конституційно-правових засад громадського контролю за виборами в
Україні.
Результати проведеного дисертаційного дослідження відображено у таких
положеннях наукової новизни, що виносяться на захист:
уперше:
запропоновано, що до числа критеріїв, які мають помітний вплив на силу
результатів громадського контролю за виборами, слід віднести: 1) авторитет та
репутацію особи або установи, які здійснювали громадський контроль за
виборами; 2) політичну нейтральність особи або установи, які здійснювали
громадський контроль за виборами; 3) зрозумілу методологію здійснення того
чи іншого виду громадського контролю за виборами та оприлюднення для
загалу основних даних, на підставі яких були отримані певні результати;
4) підтвердженість отриманих результатів громадського контролю за виборами
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певними доказами та/або іншими джерелами, у тому числі й даними державних
контрольно-наглядових та правоохоронних органів;
визначено поняття «громадський контроль за виборами в Україні» як
багатомірну діяльність, яка здійснюється різними позадержавними суб‘єктами
шляхом збору інформації з відкритих джерел, проведення спостереження та
перевірки процесу підготовки та проведення виборів з метою протидії
порушенням

та

зловживанням

чинного

виборчого

законодавства

для

забезпечення проведення в Україні вільних, чесних та демократичних виборів;
встановлено, що громадському контролю за виборами в Україні властиві
наступні сутнісні риси: 1) багатомірний характер діяльності; 2) позадержавний
характер суб‘єктів; 3) полісуб‘єктність; 4) особливий предмет здійснення;
5) особливий час здійснення; 6) чітко визначена мета;
обґрунтовано пропозицію щодо доповнення частини другої статті 6
Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 р.
положенням, відповідно до якого щонайменше троє членів Центральної
виборчої комісії мають бути включені до подання Президента України про
призначення

членів

Комісії

за

пропозицією

громадських

організацій,

зареєстрованими у встановленому законом порядку, до статутної діяльності
яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, та які
здійснювали таке спостереження на останніх виборах, які проходили в Україні;
удосконалено:
науковий підхід, що громадський контроль за виборами виконує п‘ять
основних

функцій:

1) комунікативна

функція;

2)

наглядова

функція;

3) інтегральна функція; 4) превентивна функція; 5) інституційна функція;
положення, що передові та новітні ідеї, що утверджуються у формі
міжнародних стандартів громадського контролю за виборами спочатку
отримують своє закріплення саме в міжнародних актах «м‘якого права», які є
більш гнучкими та зручними для цього, оскільки не потребують тривалих та
складних процедур схвалення, як це відбувається під час прийняття та введення
в дію міжнародних актів «жорсткого права»;
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твердження, що особливість конституційно-правового регулювання
громадського контролю за виборами в Україні полягає в тому, що воно
ґрунтується на правових актах, що стосуються різних сфер суспільного та
державного життя, які так чи інакше пов‘язані з підготовкою та проведенням
виборів в Україні;
отримало подальший розвиток:
положення, що у країнах західної демократії рівень конституційноправового регулювання громадського контролю за виборами є значно меншим
ніж у країнах так званої «молодої демократії» за рахунок усталеної
демократичної традиції, в основі якої лежать відпрацюванні роками механізми
взаємодії громадського суспільства та влади під час підготовки та проведення
виборів, а також високий рівень політичної та правової культури;
наукова позиція, що громадський контроль за виборами, який
здійснюється з метою протидії порушенням виборчого законодавства, в
жодному разі не підміняє діяльність правоохоронних органів у цій сфері, а
навпаки – доповнює та посилює правоохоронну функцію держави щодо
протидії вчиненню порушень виборчого законодавства України;
висновок, що сутнісними рисами здійснення громадського контролю за
діяльністю Національної поліції під час проведення виборів в Україні є:
1) здійснення громадського контролю за діяльністю Національної поліції під
час проведення виборів в Україні обмежено чіткими строками здійснення
виборчого процесу; 2) громадський контроль за діяльністю Національної поліції
під час проведення виборів в Україні обмежений лише питаннями, що
стосуються порядку підготовки та проведення виборів; 3) особливий суб‘єктний
склад громадського контролю за діяльністю Національної поліції під час
проведення виборів в Україні, який обумовлений специфікою суб‘єктів
виборчого процесу; 4) політизованість виборчих правовідносин певною мірою
позначається і на політизації форм та методів громадського контролю за
діяльністю Національної поліції під час проведення виборів.
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Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в
дисертації теоретичні положення, висновки і рекомендації можуть бути
використані:
1)

науково-дослідницькій

діяльності

–

для

цілісного

розуміння

теоретичної проблеми конституційно-правових засад громадського контролю за
виборами в Україні та у подальшому стати теоретичним підґрунтям для
продовження наукових розвідок цієї сфери суспільних відносин;
2) у правотворчій роботі – для вдосконалення чинного законодавства
України з метою покращення конституційно-правових засад здійснення
громадського контролю за виборами у нашій державі (акт впровадження в
законотворчу діяльність Комітету Верховної Ради України з питань правової
політики № 04-26/18-2021/236336 (641526) від 15 вересня 2021 року);
3) у правозастосовній практиці – для покращення взаємодії інститутів
громадянського суспільства з виборчими комісіями різного рівня, органами
державної влади та органами місцевого самоврядування які у тій чи іншій
формі залученні до забезпечення проведення в Україні вільних, чесних та
демократичних виборів;
4) у правозахисній та громадській діяльності – для поліпшення існуючої
практики здійснення звичайними громадянами, офіційними спостерігачами,
громадськими організаціями, засобами масової інформації та іншими
позадержавними суб‘єктами громадського контролю за виборами в Україні;
5) у навчальному процесі – для доповнення викладання навчальних курсів
з навчальних дисциплін «Конституційне право України», «Виборче право
України», «Муніципальне право», «Стандарти прав людини» тощо блоком
питань, що стосуються конституційно-правових засад громадського контролю
за виборами в Україні (акт про впровадження наукових розробок дисертації у
навчальний процес Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка від 31 серпня 2021 року).
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати
дисертаційного дослідження оприлюднено на: міжнародних і всеукраїнських
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науково-практичних

конференціях,

семінарах,

юридичних

форумах

«Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної
поліції України» (м. Дніпро, 28 листопада 2019 р.); «Проблеми теорії та
практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» (―Крайнєвські
читання‖) (м. Київ, 12 грудня 2019 р.); Загальнонаціональному «Доступ до
правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні» (м. Сєвєродонецьк,
13

грудня

2019

р.);

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика
ЄС» (м. Харків, 24 квітня 2020 р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для
України» (м. Харків, 23 квітня 2021 р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду
державотворення

та

правотворення»

(м.

Київ,

23

червня

2021

р.);

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Адміністративна юстиція в
Україні: проблеми теорії та практики. Захист виборчих прав адміністративними
судами в Україні» (м. Київ, 1-2 липня 2021 р.); Міжнародній науковопрактичній конференції «Юридична наука, законодавство та правоохоронна
діяльність: традиції та нові європейські підходи» (м. Влоцлавек, Республіка
Польща, 9–10 липня 2021 р.).
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у
14 наукових працях, з яких: у 5 статтях у фахових наукових виданнях України з
юридичних наук; у 1 статті у науковому юридичному періодичному виданні
зарубіжної держави, а також у 8 тезах доповідей на міжнародних науковопрактичних конференціях, загальнонаціональному юридичному форумі та
всеукраїнському науково-практичному семінарі.
Структура та обсяг дисертації складається із вступу, трьох розділів, що
містять

9

підрозділів,

висновків,

списку

використаних

джерел

(271

найменування на 28 сторінках) та додатків (6 сторінок). Повний обсяг
дисертації становить 243 сторінки.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД
ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИБОРАМИ
1.1. Теоретичні підходи до дослідження конституційно-правових
засад громадського контролю за виборами
Питання громадського контролю за владою загалом, та за виборами
зокрема, вже довгий час привертає увагу як зарубіжних, так і вітчизняних
науковців. Головна причина цьому полягає у все більш активному та
помітному здійсненні громадського контролю за виборами та посилення
міжнародного і національного регулювання цього виду діяльності. Стрімко
зростає і кількість громадян та громадських інституцій, які залучаються до
громадського контролю за виборами у країнах по усьому світу. Наприклад, у
Декларації глобальних принципів непартійного спостереження за виборами
громадськими організаціями та Кодексі поведінки непартійних громадських
спостерігачів 2012 року вказується, що «у більш ніж 90 країнах на п‘яти
континентах протягом останніх двох десятиліть мільйони громадян
приєдналися до безпартійних спостережень за виборами та моніторингу
виборчих процесів для забезпечення виборчої цілісності та сприяння
підзвітності в уряді та серед політичних учасників. Це сприяло забезпеченню
справжніх виборів, пом‘якшенню потенціалу конфлікту, а також сприянню
підзвітності та демократичному розвитку» [265].
В Україні попри те, що громадський контроль мав місце під час
проведення кожних виборів, у перше десятиріччя незалежності такого роду
контроль не вирізнявся особливою активністю через негативний радянський
спадок, що виявився в інертності українського суспільства та його
недостатньою активністю щодо протидії порушенням та маніпуляціям, якими
рясніли на той час чи не кожні вибори в Україні. Громадський контроль на
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перших виборах здебільшого зводився до контролю за проведенням виборів з
боку самих кандидатів та політичних партій, які через власну присутність на
різних виборчих локаціях або присутністю своїх представників на виборчих
дільницях та у складі виборчих комісій, намагалися протидіяти різного роду
фальсифікаціям на виборах. За цього, контроль за виборами з боку
незалежної громадськості залишався недостатнім як за кількісними, так і
якісними показниками.
Основною причиною низької активності громадськості за здійсненням
громадського контролю за виборами у перше десятиріччя незалежності
України є недостатня політична та соціальна зрілість українського
громадянського суспільства, яке у той період, ще не в повній мірі
усвідомлювало

важливість

та

необхідність

здійснення

громадського

контролю за виборами з метою проведення їх на засадах справедливості та
демократичності. Слушною у даному разі є думка українських вчених
А. Фоменко, Л. Наливайко, К. Бахчева та О. Бочкового, які вказують, що
«особливістю українського виборчого процесу є те, що суспільство, за
тривале радянське минуле, ментально не готове до усвідомлення важливості
своєї участі в управлінні державою, шляхом безпосередньої демократії, що
дозволяє зловживати та маніпулювати громадською думкою зацікавленими
особами» [30, c. 5].
Український експерт Ілько Кучерів звертає увагу, що застосування
окремих форм громадського контролю, наприклад, екзит-полу, позитивно
вплинуло на зміну самого українського суспільства. Так, І. Кучерів вказує,
що «вдосконалювалось усе українське суспільство, яке за допомогою наших
екзит-полів

«підтягувалось»

до

рівня

європейських

демократичних

суспільств. Завдяки екзит-полам значно професіоналізувалося середовище
тих, хто робить експертну оцінку української політики. Політичні дебати й
висліди виборів ставали дедалі серйознішими й аргументованішими, тому що
вони спиралися на дані опитувань громадської думки» [110, c. 5].
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Найбільш активно громадський контроль за виборами в Україні
починає здійснюватися з чергових виборів Президента України 2004 року.
Український вчений Ю. Опалько слушно звертає увагу, що саме
президентські вибори 2004 року «пробудили до активного політичного життя
небачену раніше кількість виборців, які перетворились з об‘єктів політичного
процесу на його суб‘єктів» [107]. На те, що саме під час чергових виборів
Президента України 2004 року громадськість відіграла вирішальну роль у
протидії масовим порушенням та маніпуляціям, які мали місце на цих
виборах, звернуто увагу і у Звітах авторитетних міжнародних організацій, які
здійснювали спостереження на виборах в Україні, а також Резолюціях
міжнародних організацій, членом яких є Україна.
Зокрема, в Заключному звіті Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за
виборами Президента України 2004 року підкреслено, що «вирішальну роль
під час виборів відіграло громадянське суспільство. Низка національних
громадських організацій проявили високу активність у сприянні захисту
громадянських прав. Із ходом виборчого процесу громадяни дедалі
впевненіше відстоювали свої права. Позиція, яку зайняли журналісти, проти
цензури та обмежень свободи слова, ефективно відобразилася на покращенні
умов для чесного висвітлення подій у ЗМІ» [249, c. 6].
У Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1549 «Про
функціонування демократичних інституцій в Україні» від 19 квітня 2007 року
щодо наслідків революційних подій в Україні в 2004 році зазначається, що
«Асамблея визнає досягнення Помаранчевої революції, що дозволили
утвердитися в Україні основоположним демократичним свободам: у країні є
свобода слова та ЗМІ, свобода зібрань, свобода політичної конкуренції та
опозиції, а також енергійне громадянське суспільство. Більше того, рік тому
країна довела свою здатність провести вільні та справедливі вибори до
парламенту. Проте чого Україні не вистачає сьогодні, це гарантій,
вбудованих в її демократичні інституції, що консолідували б новоздобуті
свободи» [189].
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Отже, громадський контроль за виборами наочно засвідчив, що його
належне

здійснення

є

запорукою

проведення

вільних,

чесних

та

демократичних виборів, оскільки громадський контроль за виборами
попереджає та викриває зловживання і порушення під час підготовки та
проведення виборів, у тому числі й за рахунок долучення до його здійснення
виборців. Відтак слід погодитися з думкою зарубіжного вченого Д. Реута,
який звертає увагу, що «мета громадського контролю у виборчому процесі
полягає в забезпеченні реалізації виборчих прав громадян, формуванні
усвідомленого волевиявлення виборців на основі свободи вибору, законності,
відкритості, гласності та достовірності процедур підбиття підсумків виборів,
запобігання порушень законодавства та прав учасників виборчого процесу,
оцінці ефективності роботи системи виборчих комісій і органів державної
влади» [206, c. 150].
У контексті визначення теоретичних підходів до дослідження
конституційно-правових

засад

громадського

контролю

за

виборами

справедливим є твердження української вченої Т. Наливайко, що «під час
визначення і наукового обґрунтування засад концептуальних напрямів
реформування українського суспільства одним із найважливіших практичних
і теоретичних завдань науки є актуалізація суспільного призначення
контролю як важливого чинника вдосконалення суспільних відносин» [92,
c. 8].
Тому завданням сучасної української юридичної науки є комплексне
обґрунтування нормативного підходу, за якого громадянське суспільство
буде активною та рушійною силою, яка має достатні правові умови і засоби
для здійснення ефективного громадського контролю за виборами в Україні.
Аналіз наукових позицій щодо дослідження громадського контролю загалом,
та конституційно-правових засад громадського контролю за виборами
зокрема, дозволяє виокремити філософський, соціальний, політичний та
правовий підходи. Зазначені підходи формувалися протягом тривалого
проміжку часу крізь призму різних світоглядних парадигм.
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В основі філософського підходу до дослідження конституційноправових засад громадського контролю за виборами лежить прагнення щодо
глибинного осмислення цього виду діяльності шляхом розкриття сенсу,
встановлення цінності та визначення місця і ролі громадського контролю за
виборами в системі демократичного правління при проведенні виборів. У
філософському контексті категорія «громадський контроль за виборами»
постає як феномен, якому властиві власні сутнісні риси, реальний зміст яких
знаходиться під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників.
Відправною точкою у філософському підході до дослідження конституційноправових засад громадського контролю за виборами є осмислення та
обґрунтування того факту, що кожен суб‘єкт, передусім той який має владу,
повинен обов‘язково перебувати під зовнішнім та незалежним контролем,
особливо під час передачі влади у демократичний спосіб [219, c. 133].
Необхідність громадського контролю за виборами з точки зору
філософського підходу обумовлена двома основними чинниками. По-перше,
людина не ідеальна, часто егоїстична, схильна до помилок та для того щоб
рухатися у правильному напрямі потребує певного зовнішнього контролю.
Як влучно виразився з цього приводу англійський філософ Томас Гоббс, що
«невігластво і здатність помилятися, притаманна загалом усім людям» [21,
c. 383]. По-друге, безконтрольна влада має пагубний вплив на її носія, руйнує
його з середини та спокушає зберігати наявну владу якомога довше, навіть
попри наявні обмеження у вигляді неможливості виграти чесно та
демократично поточні вибори. Чим більшою владою володіє людина, та чим
меншим за нею буде дієвий контроль, тим більш пагубний вплив буде мати
людина від наявної у неї влади. Англійський історик Джон Актон у даному
контексті слушно підкреслює, що «влада розбещує, а абсолютна влада
розбещує абсолютно». Джон Актон обґрунтував зазначену позицію тим, що
«володіння необмеженою владою роз‘їдає совість, робить жорстоким серця і
позбавляє здатності чітко мислити» [1, c. 12].
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На неприпустимість безконтрольності будь-якої влади звертав увагу
також і французький вчений Алексіс де Токвіль, який у ХІХ столітті мав
безпосередню можливість порівняти утвердження принципів народовладдя в
країнах Європи та США, у тому числі й наживо. Так, А. де Токвіль заначив,
що «всевладдя саме по собі погано і небезпечно. Воно не під силу жодній
людині. [...] На землі немає такої влади, якою б шанованою вона не була і
яким би священним правом володіла, якій можна було б дозволити діяти без
будь-якого контролю або наказувати, не зустрічаючи ніякого опору» [242,
c. 198].
Британсько-австрійський філософ Карл Поппер розглядав громадський
контроль як важливу основу відкритого суспільства з точки зору моральних
цінностей. К. Попер зазначав, що «мораль держави (якщо така взагалі існує),
як правило, значно нижче моралі середнього громадянина, так що набагато
бажаніше, щоб громадяни контролювали державу, а не навпаки. Нам
необхідно і ми хочемо зробити моральною політику, а не політизувати
мораль». Також К. Попер додає, що здійснення контролю за владою лежить в
основі людської природи. Зокрема, К. Попер зазначає, що «поки люди
залишаються людьми, не може бути абсолютної і необмеженої політичної
влади» [117, c. 152, 162].
Отже, для того щоб влада не мала абсолютного характеру її треба
належним чином обмежити, контролювати та забезпечити її постійний
транзит шляхом проведення вільних, чесних та демократичних виборів.
Доречно у даному разі навести думку давньогрецького мислителя Платона,
який влучно підмітив: «якби держава складалася з одних тільки хороших
людей, усі б, мабуть, оспорювали один в одного можливість усунутися від
правління, як тепер оскаржують владу» [115, c. 128].
Пройшло багато століть, але зазначена думка не втратила актуальність
та доречність і по сьогоднішній день. На підставі вище зазначеного
твердження Платона слід зазначити, що першим хто повинен контролювати
владу та її змінність у демократичний спосіб, має бути народ, який ще за
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часів давньогрецької демократії утвердився як джерело влади, що її формує,
а отже і контролює. Пасивність та інертність народу щодо контролю влади та
її передачі у демократичний спосіб дуже часто призводить до тиранії та
деспотії, наслідком чого є позбавлення народу права бути єдиним джерелом
влади в державі та його повне підкорення волі однієї особи або групи осіб,
які захопили владу в свої руки та не хочуть її віддавати [219, c. 134].
Античні цінності народовладдя у частині здійснення контролю з боку
суспільства за владою та її демократичним формуванням знайшли своє
продовження

та

додаткове

обґрунтування

в

епоху

Просвітництва.

Французький мислитель Жан-Жак Руссо при розгляді демократичного
представницького правління стверджує, що попри усі його переваги та
чесноти, у реальному житті представницьке правління завжди натикається на
низку проблем, у тому числі й на проблему контролю за владою та її
демократичним формуванням. З цього приводу Ж.-Ж. Руссо іронізує: «якби
існував народ, що складається з богів, то він управляв би собою
демократично. Але Правління настільки досконале не підходить людям»
[213, c. 256]. Отже, у продовження думки Ж.-Ж. Руссо слід констатувати, що
наявність громадського контролю за виборами є необхідним доповненням
демократичного представницького правління, яке засноване на змінності
влади.
Погляди щодо невідворотності взаємодії прямої та представницької
демократії як складника одного цілого чітко простежуються у філософському
доробку англійського філософа Джона Стюарта Мілля. Зокрема, Дж. Мілль
вважав, що «ідеально кращий образ народного правління буде таким, в якому
верховна влада, чи право державного контролю, належить всьому
суспільству, в якому крім того кожен громадянин не лише має голос в
управлінні, але може ще, хоч з часом, брати участь в дійсному управлінні
країни, особисто відправляючи різні громадські посади, місцеві або
державні» [87, c. 38]. Отже, участь громадян у громадському контролі за

19
виборами є однією з форм участі в демократичному правлінні, яка є не менш
важливою ніж перебування громадян на певних державних посадах.
Французький мислитель Шарль Луї де Монтеск‘є звертає увагу, що
народний контроль за владою лежить в основі демократичної природи
правління, де висуваються зовсім різні критерії до представників влади та
громадян, які її контролюють. Монтеск‘є зазначає, що «народ, який володіє
верховною владою, повинен робити сам все, що він в змозі добре виконати, а
те, чого він не може виконати, він повинен робити за посередництвом своїх
уповноважених» [90, c. 18]. Свою думку Монтеск‘є пояснює тим, що
«більшість громадян цілком здатна бути виборцями, але не має всіх
потрібних

якостей

для

того,

щоб

бути

обраними,

народ

здатний

контролювати діяльність інших осіб, але нездатний вести справи сам» [90,
c. 19].
Саме дихотомія виборців та виборних осіб, з наділенням їх різними
якостями та функціями, становить стрижень справжньої демократії, в якій
проведення вільних та чесних виборів захищене волею самого народу, у тому
числі й у випадку посягання з боку окремих осіб, насамперед, тих які
перебувають у владі, на право народу самому визначати, хто у країні буде
представницькою владою. Зазначене твердження підтверджується також і
досвідом проведення виборів у різних країнах, який наочно засвідчив, що
справжнє народне волевиявлення виявляється не лише, тоді коли виборці
голосують на виборах, але й також коли контролюють щоб вибори пройшли
вільно, чесно та демократично [219, c. 134].
Філософські погляди англійського мислителя Дж. Локка у контексті
конституційно-правових

засад

громадського

контролю

за

виборами

змушують звернути увагу на те, що в основні здійснення народовладдя
лежить право більшості на прийняття рішень у державі та суспільстві. Саме
більшість досить часто вирішує за результатами виборів, особливо при
застосуванні мажоритарної виборчої системи, хто з кандидатів займе ту чи
іншу виборну посаду в державі. На користь цього твердження Дж. Локк
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наводить два аргументи. По-перше, «коли якесь число людей таким чином
погодилося створити суспільство або державу, то вони тим самим уже
об‘єднані та складають єдиний політичний організм, в якому більшість має
право діяти і вирішувати за інших». По-друге, «дія більшості вважається дією
цілого і, зрозуміло, визначає силу цілого, якій за законом природи і розуму
воно володіє» [82, c. 317-318].
Принцип більшості у демократичному правлінні у жодному разі не
треба ідеалізувати, оскільки неконтрольована більшість практично завжди
прагне монополізувати владу та шляхи її набуття, у тому числі й у
демократичний спосіб. Німецький вчений Рудольф Ієрінг справедливо
зауважує «досвід свідчить, що державна влада далеко не завжди служить для
загальної користі всього населення, але не рідко для одного окремого
могутнього класу» [46, c. 134]. На необхідність обмеження влади більшості
звертає увагу і американський вчений Роберт Даль, який вказує, оскільки
«власні інтереси турбують нас більше, ніж чужі. Внаслідок цього багато хто з
нас може відчувати сильну спокусу закріпити цей принцип та думати в
першу чергу про себе і про тих, з ким ми найміцніше пов‘язані» [23, c. 67].
У контексті необхідності здійснення громадського контролю за
виборами

як

важливої

умови

здійснення

їх

на

справедливих

та

демократичних засадах слід навести погляди американського фінансиста
Джорджа Сороса, який вказує на дві важливі речі. По-перше, «всякий раз,
коли перетинаються інтереси політики і бізнесу, виникає небезпека, що для
досягнення цілей бізнесу буде використано політичний вплив». По-друге,
«однієї лише виборної демократії недостатньо, вона повинна доповнюватися
конституційним захистом прав меншості» [236, c. 189, 209].
Вище наведені погляди є особливо актуальними у контексті
неоднорідності сучасного суспільства, в якому існують різні суспільні групи,
представники яких намагаються прийти до влади шляхом участі у виборах. У
демократичному суспільстві навіть у більшості, яка перемогла на виборах,
відсутня монолітність через наявність різних внутрішніх інтересів та
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поглядів щодо тих чи інших сфер державного та суспільного розвитку.
Відтак запит на здійснення належного громадського контролю за виборами з
метою їх проведення у справедливий та демократичний спосіб є більш ніж
затребуваним. Громадський контроль за виборами служить свого роду
запобіжником щодо упередження фальсифікації результатів виборів на
користь певних кандидатів чи політичних партій, які приймають у них
участь.
Подібної точки зору притримується й австрійський вчений Фрідріх
Гаєк, який вказує не лише на необхідність демократичного контролю за
владою, яка належить більшості, але й наявності відповідного нормативного
регулювання, яке виступає свого роду гарантією від свавільних дій з боку
осіб від більшості, в руках яких перебуває влада. Ф. Гайєк слушно зауважує,
що «зовсім не джерело влади, а її обмеження є надійним засобом від
свавілля. Демократичний контроль може завадити владі стати диктатурою,
але для цього слід попрацювати. Якщо ж демократія вирішує свої завдання за
допомогою влади, не обмеженої твердо встановленими правилами, вона
неминуче вироджується в деспотію» [256, c. 89].
Отже,

завданням

сучасної

доктрини

конституційного

права

є

розроблення такої парадигми, за якої при демократичному правлінні
більшості будуть також враховуватися й інтереси меншості, особливо в такій
чутливій сфері як здійснення громадського контролю за формуванням та
передачею влади. У демократичному суспільстві меншість повинна мати
реальну, а не декларативну можливість обирати своїх представників до
влади, слідкувати щоб при їх обранні виборчі процедури не порушувалися на
користь кандидатів від більшості. Меншість повинна неодмінно бути почута
більшістю, передусім коли мова бути йти про порушення, які вчиняються під
час виборів кандидатами від більшості або тих кандидатів, які перебувають
при владі та намагаються переобратися на виборні посади. Тому права
меншості неодмінно повинні бути гарантованими та захищеними щоб не
допустити непропорційне домінування більшості під час проведення виборів,
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що може привести до крайніх форм дискримінації та позбавлення права
меншості приймати участь у вирішенні державних та суспільних справ [219,
c. 135].
Вагомим

аспектом

філософського

підходу

до

дослідження

конституційно-правових засад громадського контролю за виборами є
розуміння того, що встановлення контролю над владою, а тим більше над її
передачею у демократичний спосіб, є важливим цивілізаційним надбанням
людства. Німецький вчений Р. Циппеліус з цього приводу зазначає, що «те,
що

взагалі

вдалося

передбачуваними
контрольованим

й

створити

складний

гарантованими

відношенням

влад

і

соціальний

індивідуальними
забезпеченням

порядок

з

свободами,

високого

рівня

добробуту народу, є досягненням розсудливості і розумного структурування
прагнень» [259, c. 67]. Однак не треба забувати, що до осмисленого контролю
над владою, а тим більше над її демократичною передачею, людство йшло
багато століть та заплатило велику ціну у вигляді загублених життів тих, хто
не побоявся кинути виклик деспотичним режимам та пожертвував собою
заради світлого майбутнього існування наступних поколінь.
Соціальний теоретичний підхід до дослідження конституційноправових засад громадського контролю за виборами ґрунтується на здатності
громадянського

суспільства

виступати

тією

силою,

яка

спроможна

зорганізуватися для громадського контролю за виборами та у випадку
необхідності протистояти різного роду перешкодам та викликам під час його
здійснення. Ще свого часу французький філософ Жан-Жак Руссо зазначав,
що «бачити несправедливість і мовчати – це означає самому брати участь в
ній» [239, c. 148]. Для того щоб громадянське суспільство стало реальним та
дієвим суб‘єктом громадського контролю за виборами треба відповідна
суспільна свідомість та демократичні навички, які формуються та
утверджуються лише з часом.
Англійський мислитель Дж. Мілль вказував, що коли народ приймає
участь у здійсненні влади, «хоча не розділяє верховної влади, але
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перебуваючи біля неї», у такий спосіб отримує необхідну «політичну освіту»,
що у своє чергу є важливою запорукою збереження демократичного
правління та посилення народного контролю над владою [87, c. 55]. Дж.
Мілль також звертав увагу, що «при кожному новому обранні голоси все
більш і більш стають власністю голосуючого», маючи на увазі більшу
усвідомленість та самостійність вибору, який робить виборець під час
голосування на виборах. Тому з більшим числом проведених виборів,
продовжує Дж. Мілль, «виборці вже більш не пасивні знаряддя чужої волі,
вже не служать простим засобом передачі влади в руки контролюючої
олігархії, вони самі стали олігархією [владою]» [87, c. 148].
Французький вчений Адемар Есмен стверджує, що треба створити таку
представницьку систему, в умовах якої ті, хто обдурив би виборців взагалі не
мали шансів перемогти на виборах, а отже взагалі б не виставляли власну
кандидатуру для участі у виборах. Зокрема, А. Есмен зазначає, що «депутат,
який зловживав би наданою йому владою, щоб обдурити довіру своїх
виборців, не наважився б, після закінчення своїх повноважень, виставити
свою кандидатуру на нових виборах, або мав би бути впевнений, що не буде
переобраний» [33, c. 46]. Однак досвід проведення виборів у різних країнах
наглядно говорить про дещо ідеалізований підхід А. Есмена, оскільки багато
з тих, хто отримав владу, спокусився нею для задоволення власних інтересів,
не захоче віддавати цю владу та буде намагатися за будь-яку ціну зберегти
владу шляхом переобрання на поточних виборах, у тому числі й у
протиправний спосіб. Ось чому так важлива активна позиція усіх членів
суспільства, які разом здатні бути тією силою громадського контролю за
виборами, яка своєчасно стримає та виявить протиправну поведінку нечесних
кандидатів, а отже не дозволить їм перемогти на виборах у незаконний та
маніпулятивний спосіб.
Британсько-австрійський філософ Карл Поппер стверджує, що основна
роль у громадському контролі належить саме людям та їх активності.
К. Попер зазначав, що «інститути демократичного контролю та рівноваги
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завжди будуть в значній мірі залежати від зайнятих в них людей. Інститути –
як фортеці: їх треба добре спроектувати і населити» [117, c. 152, 162]. Отже,
ефективний громадський контроль за виборами є можливим за умови
активності самих громадян та їхньої нульової толерантності до порушень та
зловживань, які вчиняються під час підготовки та проведення виборів.
Російські вчені В. Полянский та І. Борисов звертають увагу на
психологічну сторону громадського контролю за виборами та вказують, що
його запит «апріорі обумовлений не недовірою до конкретних органів і
організацій, а низкою психологічних факторів. Якщо проігнорувати його, то
можна порушити рівновагу в політичній системі суспільства і постійно
відчувати назріваючі соціальні протести і обурення, які часом не мають під
собою реальних підстав, пов‘язаних із зловживанням владою» [102, c. 6-7]. У
даному випадку наявність у суспільства дієвих форм контролю за владою та
їх активне здійснення, особливо у період проведення виборів, є свого роду
заспокійливим засобом для суспільства, що на виборах все гаразд і вони
пройшли без грубих порушень та фальсифікацій.
На важливість соціальної складової у здійсненні громадського
контролю за виборами зверталася увага і в сучасній українській науці.
Зокрема, Т. Наливайко зазначає, що «функції громадського контролю в
суспільстві значною мірою залежать від його самоорганізації та організації,
адже контроль – це свідома діяльність соціального суб‘єкта, якій притаманні
пізнавальні, оцінювальні, регулятивні ознаки» [92, c. 10]. Гетерогенність
сучасного суспільства надає важливу перевагу громадському контролю за
виборами. Суть цієї переваги полягає у тому, що суб‘єктом громадського
контролю може бути будь-хто незалежно від партійної чи корпоративної
належності.
Інший український вчений З. Гладун вказує, що «громадський контроль
є невід‘ємним атрибутом громадянського суспільства, а його відсутність чи
мінімальне застосування вказують на нерозвиненість основних інститутів
демократії, відстороненість основної частини населення від процесів
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формування і реалізації державної політики» [20, c. 656-657]. Вітчизняний
вчений О. Пухкал при розкритті соціального компоненту громадського
контролю в Україні додає, що «причини слабкого розвитку громадського
контролю полягають, по-перше, у відсутності механізмів прозорості в
діяльності влади; по-друге, фактичній відсутності соціальної бази інституту
громадського контролю – середнього класу; по-третє, елементарним браком
знань про сутність, форми, методи, інструменти та особливості застосування
громадського контролю» [191, c. 56].
Український вчений В. Нестерович зазначає, що основним викликом
для здійснення належного громадського контролю за виборами є те, що
зазвичай громадянське суспільство у силу суб‘єктних та об‘єктивних
чинників робить набагато менше ніж повинно робити для забезпечення
проведення в Україні вільних, чесних та демократичних виборів. Зокрема,
В. Нестерович

констатує,

що

«потенціал

організацій

громадянського

суспільства не повною мірою реалізований в Україні через недосконалість
чинного законодавства, наявність перепон з боку органів публічної влади, а
також недостатню готовність самого громадянського суспільства до такого
контролю» [95, c. 260].
З

позицій

соціального

теоретичного

підходу

до

дослідження

конституційно-правових засад громадського контролю за виборами найбільш
вразливим місцем для суспільства є його перебування у перехідному стані від
недемократичного до демократичного режимів. Американський вчений
Дж. Шарп у даному разі вказує, що «за умов диктатури населення та
громадські інституції суспільства були занадто слабкими, а уряд занадто
сильним. Якщо такий дисбаланс не буде змінено, то новий порядок, за
бажанням нових лідерів, може стати таким самим деспотичним, як і
попередні» [258, c. 14-15].
Вразливість суспільства полягає у тому, що старі державні та соціальні
інститути, хоч і недемократичні, були зруйновані, а нові демократичні
інститути врядування ще не встигли утвердитися через відсутність
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сформованої демократичної традиції передачі влади шляхом проведення
вільних, чесних та демократичних виборів під пильним громадським
контролем. Тому сучасна конституційна практика рясніє великою кількістю
випадків, у тому числі й на пострадянському просторі, коли суспільство
отримавши демократичні інститути врядування не змогло їх втримати,
унаслідок

чого

суспільство

досить

швидко

знову

скочується

до

напівдемократичних та недемократичних режимів [219, c. 137].
Отже,

сильне

громадянське

суспільство,

яке

представлене

розгалуженою системою потужних громадських організацій, є важливим
підґрунтям для здійснення ефективного громадського контролю за виборами.
Українська вчена Ю. Хромова з цього питання вказує, що «залучення
громадських організацій до спостереження на виборах підсилює громадську
впевненість, оптимізує роботу виборчих комісій» [257, c. 176].
Політичний теоретичний підхід до дослідження конституційноправових засад громадського контролю за виборами заснований на розумінні
громадського контролю за виборами як одного з вияву влади громадян, що
виявляється не лише під час виборів, коли виборці голосують за тих чи інших
кандидатів, або політичні партії, але й також під час спостереженням за
ходом підготовки та проведення виборів. Вияв цієї влади простежується
відразу після офіційного оголошення результатів виборів та виявляється у
мовчазному та схвальному сприйнятті результатів голосування виборців, або
навпаки – повне або часткове несприйняття результатів виборів суспільством
через масові фальсифікації та маніпуляції, які мали місце під час проведення
виборів [220, c. 228].
У

рамках

політичного

теоретичного

підходу

до

дослідження

конституційно-правових засад громадського контролю за виборами слід
звернути

увагу,

що

громадський

контроль

за

виборами

має

як

внутрішньополітичний, так зовнішньополітичний характер, що загалом
зводиться до легітимізації результатів виборів всередині країни та визнання
результатів

виборів

світовим

співтовариством.

Українська

вчена
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В. Круглашова з цього приводу зазначає, що «власне для отримання
зовнішньополітичної легітимації застосовується міжнародне спостереження
за виборами, покликане контролювати та оцінювати забезпечення політичних
прав людини, а саме – права обирати й бути обраним» [77, c. 146].
При дослідженні політичного теоретичного підходу конституційноправових засад громадського контролю за виборами підходу не можна не
звернути увагу на той факт, що довіра громадян до влади падає, що у свою
чергу тисне на владу та змушує багатьох представників влади підходити до
їхньої участі у виборах з позицій «перемога за будь-яку ціну» або «мета
виправдовує засоби». Тому під час ведення виборчих кампаній кандидати та
політичні партії все частіше використовують не лише законні методи
політичної боротьби на виборах, але й також активно починають
застосовувати

різного

роду дії,

які

ґрунтуються

на

зловживаннях,

маніпуляціях та навіть відвертих порушеннях чинного законодавства.
Американський вчений Р. Даль з цього приводу зазначає, що на
сьогодні демократія навіть у країнах з усталеними традиціями народовладдя
«переживає кризу або, принаймні, зазнала значних збитків від того, що
виборці все менше схильні довіряти обраним ними лідерам, політичним
партіям, державним чиновникам, вважаючи, що ті не можуть гідно або хоча б
успішно впоратися з такими проблемами, як постійне безробіття, бідність,
злочинність, соціальне забезпечення незаможних, імміграція, оподаткування,
корупція» [23, c. 8]. До цього переліку також можна додати різні форми
дискримінації,

які

мали

та

продовжують

мати

місце

в

сучасній

конституційній практиці [97, c. 86]. Не усунення владою наявних
дискримінаційних чинників або імітація цього процесу, ще більше підриває
довіру серед громадян до демократичних інституцій через неспроможність
обраних представників влади ефективно вирішити наявні у суспільстві та
державі протиріччя.
Отже, саме дії влади визначають рівень, інтенсивність та характер
громадського контролю за її діями, особливо у період передачі влади у
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демократичний спосіб. Непопулярність представників влади та бажання їх за
всяку ціну переобратися на поточних виборах цілком закономірно буде
викликати більш інтенсивний та масовий громадський контроль за виборами,
ніж він був би за умови проведення виборів в атмосфері чесної політичної
конкуренції. Слід звернути увагу на певну закономірність, що рівень та
інтенсивність громадського контролю за виборами прямо пропорційний
рівню довіри суспільства до влади. Слушною з цього приводу також є думка
зарубіжних вчених В. Полянского та І. Борисова, що «контроль над владою –
це теж форма прояву влади» [102, c. 15].
Важливість розгляду громадського контролю за виборами крізь призму
політичного теоретичного підходу полягає передусім у тому, що він дозволяє
констатувати про постійну присутність політичного компоненту в діяльності
інститутів громадянського контролю з усіма його позитивними та
негативними проявами. Попри те, що громадський контроль за виборами має
бути максимально політично нейтральним та об‘єктивним, виборча практика
різних країн говорить про протилежне, а саме про високий рівень політизації
суб‘єктів громадського контролю за виборами. Відтак громадський контроль
під час виборів має бути спрямований не лише на державні та муніципальні
установи, але й також на позадержавні суб‘єкти, особливо щодо кандидатів
та політичних партій, які приймають участь у виборах. Українська вчена
А. Крусян справедливо зазначає, що «в політичній боротьбі партії
спираються не на підтримку суспільства, а на виборчі технології» [78, c. 207],
які доволі часто носять маніпулятивний, а інколи взагалі відверто
протиправний характер, що актуалізує здійснення громадського контролю у
тому числі й за кандидатами та політичними партіями, які приймають участь
у виборах.
Серед основних негативних проявів політизації громадського контролю
за виборами є його використання певними політичними партіями чи
кандидатами з метою вплинути як на перебіг виборчої кампанії, так і процес
встановлення результатів виборів. Наприклад, серед офіційних спостерігачів
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найбільшу

політичну

заангажованість

у

спостережній

діяльності

демонструють офіційні спостерігачі на виборах від політичних партій та
кандидатів, які становлять найбільш чисельну групу офіційних спостерігачів
на виборах [220, c. 229]. Невипадково у науковій літературі активність
спостерігачів від партій та кандидатів позначається такими епітетами як
«ревне стеження» [43, c. 12], для того щоб продемонструвати, що таке
спостереження за виборами може виходити за межі його основної мети –
забезпечення проведення вільних, чесних та демократичних виборів.
Доволі часто спостережна діяльність офіційних спостерігачів на
виборах від політичних партій та кандидатів взагалі має на меті
безпосередньо вплинути на встановлення результатів голосування виборців
на конкретній виборчій дільниці, на що неодноразово зверталася увага у
Звітах

авторитетних

міжнародних

організацій,

які

здійснювали

спостереження на виборах в Україні. Так, у Підсумковому звіті Місії зі
спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ щодо місцевих виборів, які
відбулися в Україні 25 жовтня та 15 листопада 2015 року, зазначається, що на
певних виборчих дільницях втручання спостерігачів від партій та кандидатів
негативно вплинуло на процес встановлення результатів виборів [246, c. 40].
На втручання спостерігачів від кандидатів або партій у процес
підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці звернуто увагу і в
Остаточному звіті Місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами щодо
позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, де
вказується, що «надмірне втручання у процес підрахунку голосів, переважно
з боку спостерігачів від кандидатів або партій, було зафіксовано на 9%
дільниць, де здійснювалось спостереження» [247, c. 32]. В Остаточному звіті
Місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами щодо чергових виборів
Президента України 31 березня та 21 квітня 2019 року підкреслено, що деякі
неурядові організації «безпосередньо пов‘язані з кампаніями кандидатів або
партіями, які їх висунули. Таке очевидне зловживання спостереженням
громадськими організаціями може негативно вплинути на сприйняття
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неупередженості національних спостерігачів та їх ролі у виборчому процесі.
БДІПЛ закликає чітко розділити спостереження з боку партій та незалежне
спостереження» [248, c. 5].
Варто звернути увагу, що у виборчому законодавстві деяких
зарубіжних країн до громадських спостерігачів відносять усіх осіб, які мають
право здійснювати офіційне спостереження на виборах.

Наприклад,

Федеральний закон Російської Федерації «Про забезпечення конституційних
прав

громадян

обирати

і

бути

обраними

до

органів

місцевого

самоврядування» від 26 листопада 1996 року № 138-ФЗ містить такий термін
як «громадські спостерігачі». У статті 19 цього Закону встановлено, що
громадськими спостерігачами є особи, які направляються кандидатами,
виборцями, виборчими об‘єднаннями, громадськими об'єднаннями, а також
іноземні (міжнародні) спостерігачі [108].
Правовий теоретичний підхід до дослідження конституційно-правових
засад громадського контролю за виборами ґрунтується на тому, що
здійснення громадського контролю за виборами є проявом суб‘єктивного
виборчого права та як правило має здійснюватися за чітко встановленими
конституційним
суб‘єктивне

законодавством

виборче

право

як

процедурами
важлива

та

правилами.

підвалина

для

Саме

здійснення

громадського контролю за виборами та дотримання у процесі цієї
багатомірної діяльності встановлених чинним законодавством процедур та
правил, надають громадському контролю за виборами цивілізованого,
упорядкованого та легального характеру [220, c. 230].
У контексті правового підходу до дослідження громадського контролю
за виборами слід звернути увагу, що низкою вчених-конституціоналістів вже
зверталася увага на те, що здійснення особою або групою осіб громадського
контролю за виборами ґрунтується на реалізації ними свого суб‘єктивного
виборчого права. Український вчений В. Нестерович зазначає, що активне
виборче право України не обмежується лише правом голосу на виборах, але
й також передбачає здійснення інших прав під час підготовки та проведення
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виборів, у тому числі й тих, які передбачають здійснення громадського
контролю за виборами, наприклад, отримувати та поширювати інформацію,
що стосується підготовки та проведення виборів, здійснювати спостереження
за проведенням виборів тощо [95, c. 33]. Зарубіжний вчений Д. Реут
розглядає громадський контроль у виборчому процесі як гарантію активного
виборчого права [206, c. 55].
Тісний

взаємозв‘язок

громадського

контролю

за

виборами

з

суб‘єктивним виборчим правом є цілком логічним та виправданим, оскільки
не можна ефективно здійснювати громадський контроль за виборами не
маючи при цьому достатніх прав для цього. Більше того, громадський
контроль за виборами помітно розширює межі реалізації суб‘єктивного
виборчого права, що у свою чергу поступово знаходить своє відображення у
чинному

виборчому

законодавстві.

Наприклад,

завдяки

здійсненню

громадського контролю за виборами участь виборців у виборах не зводиться
лише до голосування на виборах, але й передбачає їхнє залучення до
спостережної діяльності, поширення інформації про хід підготовки та
проведення виборів, повідомлення виборцями про скоєнні правопорушення
або правопорушення, які ще готуються, під час виборів тощо [220, c. 230].
У розрізі правового підходу до дослідження громадського контролю за
виборами український вчений-конституціоналіст М. Савчин звертає увагу,
що підконтрольність та підзвітність влади, у тому числі й під час проведення
виборів, має здійснюватися через демократичні процедури [214, c. 3]. Думка
щодо оформлення громадського контролю за виборами через передбачені
конституційним законодавством процедури та правила є більш ніж
виправданою, оскільки у такому разі громадський контроль набуває більш
цивілізованого, організованого та упорядкованого характеру. Наявність чітко
визначеної процедури, за якою має здійснюватися громадський контроль за
виборами, також помітно знижує конфліктність між різними суб‘єктами, які
так чи інакше долучені до виборчого процесу.
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У той же час слід зауважити, що громадський контроль може
здійснюватися і поза межами чітко встановленої на рівні закону процедури,
особливо коли мова йде про недемократичні та напівдемократичні режими,
де владою вживаються всілякого роду дії щодо унеможливлення незалежного
та

ефективного

громадського

контролю

за

виборами

за

рахунок

цілеспрямованого ускладнення відповідних процедур та правил у чинному
конституційному законодавстві чи взагалі повна їхня відсутність, що у свою
чергу наділяє органи публічної влади широкою дискрецією щодо допуску
або не допуску до офіційного спостереження за виборами тих чи інших осіб.
У такому разі замикання громадського контролю за виборами виключно на
процедурних моментах, які встановлені чинним законодавством, виступає
обмежувальним

чинником,

який

стримує

потенціал

інститутів

громадянського суспільства щодо здійснення громадського контролю за
виборами.
В українській науці також було досліджено громадський контроль в
окремих

сферах

виборчого

права.

Зокрема,

вітчизняною

вченою

Ю. Хромовою на рівні дисертаційного дослідження було розкрито питання
доцільності запровадження громадського контролю за фінансуванням
партій/кандидатів в Україні. На думку Ю. Хромової громадський контроль за
фінансуванням партій/кандидатів «являє собою систему дій та заходів,
спрямованих на забезпечення прозорості фінансування виборчих кампаній
партіями/кандидатами (додержання суб‘єктами виборчого процесу вимог
виборчого законодавства, запобігання тіньовому фінансуванню виборів,
стимулювання підвищення правової культури суб‘єктів виборчого процесу)
та передбачає відкритий доступ громадян до інформації щодо формування та
використання коштів виборчих фондів партій/кандидатами, використання
бюджетних коштів» [257, c. 148].
При розкритті правового підходу до дослідження громадського
контролю за виборами варто звернути увагу, що багато вчених-правників
розглядають

його

у

співвідношенні

з

державним

контролем.

Так,
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Т. Наливайко вважає, що «за співвідношенням державного і громадського
контролю, їх взаємозв‘язками можна безпосередньо визначити, який режим
панує в державі – авторитарний чи демократичний» [92, c. 10]. Вітчизняний
вчений О. Пухкал у контексті співвідношення громадського та державного в
здійсненні

контролю

вказує,

що

«будь-які

питання,

пов‘язані

з

функціонуванням державних структур, передусім тих, чия діяльність здатна
впливати на права та інтереси громадян, повинні бути підконтрольні
суспільству» [191, c. 56]. З. Гладун вказуючи на відмінність державного та
громадського контролю зазначає, що «ця відмінність полягає насамперед у
тому, що всі суб‘єкти громадського контролю виступають від імені
громадськості, а не держави. Тому їх контрольні повноваження, як правило,
не мають юридично-владного змісту. Таким чином, рішення громадських
організацій

за результатами

перевірок

[…] мають рекомендаційний

характер» [20, c. 661].
Очевидно, що встановлення державою в особі органів державної влади
монополії на здійснення контролю за виборами та виключення з цього
процесу

громадянського

суспільства

є

неприйнятним

у

сучасній

демократичній та правовій державі. Бажання влади повністю контролювати
порядок підготовки та проведення виборів фактично завжди переслідує одну
ціль – сфальсифікувати вибори на власну користь та не допустити виявлення
громадськістю та оприлюднення нею для загалу численних порушень
виборчого законодавства. Тому потреба у здійсненні громадського контролю
за виборами обумовлена передусім тим, що державний контроль за
виборами, особливо у державах, де демократичні інституції ще знаходяться
на стадії свого утвердження, не може бути ефективним з огляду на те, що у
представників влади завжди буде спокуса використати своє становище
перебування при владі для того щоб створити собі максимально комфортні
умови для перемоги на виборах та унеможливити обрання на виборах своїх
політичних опонентів [220, c. 231].
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Український вчений В. Нестерович підкреслює, що «байдужість
суспільства до проведення виборів та їх результатів, низька явка виборців на
виборчі дільниці у день голосування, недостатній громадський контроль за
підготовкою та проведенням виборів створюють вкрай сприятливі умови для
підкупу виборців, використання брудних виборчих технологій та загалом
фальсифікації результатів виборів» [95, c. 183].
У контексті здійснення незалежного від держави громадського
контролю за виборами слушною є думка австрійського вченого Фрідріха
Гаєка, який при загальному аналізі державного контролю доходить висновку,
що доволі часто при такому контролі може мати місце потурання прав і
свобод людини. Зокрема, Ф. Гаєк підкреслює, що «ми можемо довіряти тому,
що держава в своїй діяльності спрямовується виключно суспільною згодою,
лише остільки, оскільки ця згода існує. Коли держава починає здійснювати
прямий контроль в тій області, в якій не було досягнуто суспільної угоди, це
призводить до придушення індивідуальних свобод» [256, c. 80]. Тому
наявність громадського контролю за виборами є важливим урівноважуючим
чинником відповідного державного контролю, оскільки він з одного боку
стримує державні контрольно-наглядові органи від вчинення дій на користь
певних кандидатів та політичних партій, які приймають участь у виборах, а з
іншого боку стимулює державні контрольно-наглядові органи більш
сумлінно

виконувати

свою

діяльність

щодо

протидії

різного

роду

порушенням та зловживанням, які мають місце під час підготовки та
проведення виборів.
Урівноваженість громадського контролю за виборами порівняно з
відповідним державним контролем також полягає і в тому, що під
громадський контроль підпадають і відповідні органи державної влади, на які
чинним законодавством покладено обов‘язок забезпечення проведення
вільних, чесних та демократичних виборів. Зарубіжний вчений Д. Реут
вказує, що «по відношенню до виборів об‘єктом громадського контролю
виступає

діяльність

органів

державної

влади,

органів

місцевого
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самоврядування, системи виборчих комісій, кандидатів і виборчих об‘єднань,
інших учасників виборчого процесу, яка пов‘язана з підготовкою і
проведенням виборів, підбиттям підсумків голосування» [206, c. 149].
Отже, контроль за виборами може бути ефективним лише за умови,
якщо він буде здійснюватися незалежним стороннім суб‘єктом, у даному разі
громадянським суспільством по відношенню до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, які залученні до забезпечення підготовки
та проведення виборів. Багаторічний конституційний досвід наочно свідчить,
що відсутність або низький рівень громадського контролю за виборами та
гіпертрофований державний контроль за виборами врешті-решт у кінцевому
рахунку призводять до узурпації влади та фальсифікації виборів [220, c. 232].
Варто також звернути увагу, що об‘єктом громадського контролю за
виборами є не лише органи публічної влади, які забезпечують підготовку та
проведення вільних, справедливих та демократичних виборів, а також і
діяльність

громадських

організацій,

засобів

масової

інформації,

соціологічних служб, кандидатів та політичних партій є необмінною
частиною громадського контролю за виборами. Здійснення такого контролю
спрямоване

передусім

на

те,

щоб

вище

зазначені

суб‘єкти

не

використовувалися для перешкоджання виборцям вільно та в демократичний
спосіб здійснювати своє волевиявлення на виборах шляхом вчинення під час
підготовки та проведення виборів різного роду маніпулятивних та
протиправних дій.
Тому здійснення громадського контролю за виборами також сприяє
розбудові політичних партій в державі, де лідерство здобувається на основі
високих морально-ділових якостей, а не шляхом внутрішньо партійних
кулуарних домовленостей та фаворитизму. У Резолюції Парламентської
Асамблеї Ради Європи № 1549 «Про функціонування демократичних
інституцій в Україні» від 19 квітня 2007 року з цього приводу слушно
вказується, що «відповідальне та віддане членство в партії, а також
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прискіпливий відбір партійних кандидатів є ефективнішими інструментами
заохочення партійної та фракційної дисципліни» [189].
Наступним важливим аспектом при розкритті правового підходу до
дослідження громадського контролю за виборами є визначення ступеню
обов‘язковості його результатів та прийняття їх як суспільством, так і
владою. Зрозуміло, що за загальним правилом результати громадського
контролю за виборами не мають загальнообов‘язкового юридичного
характеру як у випадку, коли такого роду контроль здійснюється
відповідними органами державної влади згідно з чітко встановленою
процедурою та правилами, які визначені чинним законодавством. Зазвичай
факти порушень чинного законодавства України, які були виявленні під час
здійснення громадського контролю за виборами, мають бути перевірені та
підтверджені на достовірність при розгляді заяв, звернень та скарг
виборчими комісіями різного рівня, правоохоронними органами або ж взагалі
у судовому порядку. Такий підхід є повністю виправданим та обґрунтованим,
оскільки громадський контроль за виборами цілком ймовірно може бути
використаний з маніпулятивною або іншою деструктивною метою для того
щоб підірвати довіру суспільства до результатів виборів, якщо вони не
влаштують певного кандидата чи політичну партію, які приймали участь у
цих виборах.
Про наявність залежності громадських організацій, які отримали дозвіл
мати офіційних спостерігачів на виборах в Україні, від кандидатів та
політичних партій неодноразово зверталася увага у Звітах міжнародних
місій, які здійснювали спостереження на виборах в Україні. Зокрема, в
Остаточному звіті Місії БДІПЛ зі спостереження за виборами щодо
позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року
зазначається, що більшість з громадських організацій, яким було надано
дозвіл мати офіційних спостерігачів, «були нещодавно створені. У ряді
випадків, їхні найменування були подібні до назв декількох політичних
партій, що викликало занепокоєння щодо їхньої приналежності певним
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партіям або кандидатам. Зловживання з боку національних спостерігачів
можуть негативно вплинути на сприйняття неупередженості спостерігачів від
громадських організацій та їхньої ролі у виборчому процесі» [247, c. 31].
Тому при визначенні сили результатів громадського контролю за
виборами треба сформулювати низку критеріїв, за яких громадський
контроль за виборами буде об‘єктивним, а його результати будуть сприйняті
як суспільством, так і владою. До числа критеріїв, які мають помітний вплив
на силу результатів громадського контролю за виборами, слід віднести:
1. Авторитет та репутацію особи або установи, які здійснювали
громадський контроль за виборами. Поважність та висока соціальна оцінка
роботи особи або установи, які були сформовані на протязі багатьох років, є
чи не найважливішим критерієм у сприйнятті результатів громадського
контролю за виборами. Високий авторитет та гарна репутація особи або
установи мають невидиму але вкрай впливову владу у суспільстві, оскільки
такого роду особи та установи надають власну оцінку проведених виборів,
яка не спотворення жодним зовнішнім втручанням. Тому особи та установи,
які володіють високим авторитетом та мають гарну репутацію, є стійкими до
різного роду тиску з боку тих чи інших кандидатів чи політичних партій, а
також матеріальних благ, які їм пропонують за оприлюднення чи не
оприлюднення певної інформації за результатами громадського контролю.
Питання авторитету та репутації особи або установи, які здійснювали
громадський контроль за виборами, має неабияку актуальність для
сьогодення з огляду на появу цілої армії «кишенькових» громадських
організацій, засобів масової інформації, соціологічних служб тощо, які за
певну матеріальну винагороду здатні оприлюднити будь-що, навіть не
перевіряючи отриману інформацію на достовірність. Відтак особи та
установи, які здійснюють громадський контроль за виборами, самі вдаються
до оприлюднення так званих «чорних списків», до яких вносяться
журналісти, політологи, соціологи, громадські організації і так далі, що
мають сумнівну репутацію.
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Український експерт Ілько Кучерів у даному відношенні звертає увагу на
той факт, що в Україні «розквітає соціологічне «підрахунство» – маніпуляція
результатами опитування громадської думки задля дезінформації виборців.
Це називають політтехнологією. Безкарність соціологічних «підрахунщиків»,
які маніпулювали соціологічними даними під час попередніх виборів,
створила благодатний ґрунт для їхніх послідовників. З‘явилася велика армія
наступників лжесоціології, дрібних бісенят, які «малюють» результати
опитувань громадської думки, навіть не проводячи дослідження. А
журналісти легковажно тиражують псевдорейтинги» [94, c. 19].
2. Політичну нейтральність особи або установи, які здійснювали
громадський контроль за виборами. Відсутність політичної упередженості в
осіб та установ, які здійснюють громадський контроль, дозволяє більш
усесторонньо та об‘єктивно виявляти порушення та зловживання, які мають
місце під час виборів, незалежно від політичної належності осіб, які їх
вчинили. Зрозуміло, що до громадського контролю за виборами доволі часто
долучаються
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суспільства,

які

прямо

або

опосередковано пов‘язані з певним кандидатом або політичною партією,
відкрито або приховано симпатизують ним, і громадський контроль цих
суб‘єктів є важливим та має братися до уваги. У той же час, при оцінці
наданої інформації про результати громадського контролю за виборами
політично упередженими інститутами громадянського суспільства має
обов‘язково братися до уваги їх політична залежність, оскільки доволі часто
такі суб‘єкти перебільшують масштаб виборчих порушень, які були вчиненні
політичними

опонентами,

та

відповідно

применшують

чи

взагалі

заплющують очі на виборчі порушення, які були вчиненні політично
близькими до них кандидатами та політичними партіями.
Одним з найбільш суттєвих моментів, який визначає політичну
нейтральність особи або установи, які здійснювали громадський контроль за
виборами, є звітування про отримане фінансування на проведення окремих
форм громадського контролю на виборах. У виданні «Опитування
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громадської думки. Посібник для жуpнaлiстiв» представники незалежної
соціологічної спільноти особливо акцентують увагу, що «з 1998 року
нараховується близько 20 міжнародних донорів, які в різний час долучалися
до фінансування опитування екзит-пол. В основному, це були посольства і
міжнародні фонди. До 2010 року жодного разу не надходили кошти від
української сторони – ні від українських партій, ні від української держави.
Ми свідомо схилялися саме до такої системи фінансування, бо вважали її
основним аргументом на користь об‘єктивності наших досліджень. Адже нам
неможливо було «замовити» результат. Неможливо з тієї причини, що ми не
шукали замовників, у нас були спонсори. Більшість із них – посольства.
Фактично цей проект оплачували уряди держав, які зацікавлені в тому, щоб
Україна була демократичною, і допомагають нам довести, що вибори були
чесними і справедливими» [110, c. 13].
3. Зрозумілу методологію здійснення того чи іншого виду громадського
контролю за виборами та оприлюднення для загалу основних даних, на
підставі яких були отримані певні результати. Найбільше цьому критерію
слідують соціологічні служби та групи, які проводять опитування
громадської думки, що пов‘язана з виборами, а також спостережні місії на
виборах, які завжди повідомляють про кількість виборчих дільниць, на яких
здійснювалося офіційне спостереження та кількості спостерігачів, які були до
нього залучені.
Наприклад, при оприлюдненні даних екзит-полу по завершенню
голосування на виборах для широкого загалу оприлюднюються не лише
назва соціологічної служби та отримані нею результати голосування
виборців за кандидатів чи політичних партій, але й обов‘язково також
вказується наступна інформація: 1) усі установи, які були залучені до
проведення опитування, джерело фінансування екзит-полу або назва
установи чи особи, на замовлення якої було проведено екзит-пол; 2) метод
опитування, який було застосовано; 3) вибірка – кількість опитуваних
виборців-респондентів та кількість виборчих дільниць, на яких проводилося

40
опитування; 4) географія проведення екзит-полу; 5) відсоток статистичної
похибки вибірки. Оприлюднення вище наведених даних дозволяє оцінити
якість проведеного опитування, пов‘язаність соціологічних служб з іншими
суб‘єктами, які надали підтримку та фінансування, а також можливість
перевірити наскільки отримані результати відповідають дійсності.
4. Підтвердженість отриманих результатів громадського контролю за
виборами певними доказами та/або іншими джерелами, у тому числі й
даними державних контрольно-наглядових та правоохоронних органів.
Оприлюднені за результатами громадського контролю на виборах факти про
порушення

виборчого

законодавства

повинні

мати

певне

доказове

підтвердження – фото, або відеофіксація порушення, показання очевидців
про факт вчинення певного факту тощо. Наприклад, при порушенні таємниці
голосування на виборах в якості речових доказів громадськістю можуть
надаватися скрін-шоти з соціальних мереж та відеохостингів про розміщенні
фото та відео громадян з заповненими виборчими бюлетенями та відкритою
агітацією в день виборів на користь конкретних політичних партій та
кандидатів.
Особливою формою долучення результатів громадського контролю за
виборами в Україні в якості доказів щодо фальсифікації результатів виборів
стало використання у 2004 році під час відповідних слухань Верховного
Суду України Експертного висновку Фонду «Демократичні ініціативи» щодо
причин, які призвели до різниці між даними соціологічних досліджень,
проведених Національним екзит-полом 2004 – Київським міжнародним
інститутом соціології та Центром Разумкова 21 листопада 2004 року під час
другого туру голосування на виборах Президента України з даними,
оприлюдненими Центральною виборчою комісією [94, c. 19].
Досить часто підтвердженість отриманих результатів громадського
контролю за виборами забезпечується за рахунок самоконтролю з боку самих
інститутів громадського суспільства, а також подання однієї і тієї інформації,
але різними суб‘єктами громадського контролю за виборами, що дає
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можливість співставити та порівняти подібного роду інформацію на предмет
її достовірності та точності. Наприклад, у виданні «Опитування громадської
думки. Посібник для жуpнaлiстiв» вказується, що «для об‘єктивності
результату опитування організатори екзит-полу спеціально обирають
конкурентну форму проведення опитування: фактично у день виборів КМІС
та Центр імені Разумкова проводять два загальноукраїнські екзит-поли, після
чого порівнюються їхні результати. І хоча ми подаємо спільний, об‘єднаний
результат, проте такий спосіб проведення екзит-полу є додатковим
показником надійності даних і інструментом контролю. Крім того,
провадиться контроль за самим виконанням опитування. Всі інтерв‘юєри
підконтрольні і знають це, тому працюють у тонусі» [110, c. 14].
Таким

чином,

громадський

контроль

за

виборами

є

доволі

багатомірним видом діяльності, що у свою чергу вимагає його дослідження
щонайменше під кутом філософського, соціального, політичного та правових
теоретичних

підходів.

Дослідження

конституційно-правових

засад

громадського контролю за виборами у рамках зазначених теоретичних
підходів дозволило з‘ясувати, що громадський контроль за виборами посідає
важливе місце в системі демократичного правління при проведенні виборів.
Здатність громадянського суспільства виступати тією силою, яка спроможна
зорганізуватися для громадського контролю за виборами, та наявність
передбачених

конституційним

законодавством

процедур

та

правил

перетворюють громадський контроль на одну з важливих передумов
проведення вільних, чесних та демократичних виборів.

1.2.

Методологія

дослідження

конституційно-правових

засад

конституційно-правових

засад

громадського контролю за виборами
Належний

рівень

розкриття

громадського контролю за виборами у першу чергу ґрунтується на
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розроблені відповідної методології дослідження, яка має забезпечити
комплексний, об‘єктивний та новаторський підхід до вивчення зазначеної
наукової проблеми. Методологія дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами у жодному разі не має розроблятися
заради самої методології, а має слугувати точному та цілісному вирішенню
поставлених дослідницьких задач з огляду на сучасні виклики науки та
практики конституційного права. Слушною у даному разі є думка
українського-вченого конституціоналіста В. Федоренка, який зазначає, що
«методологія не повинна існувати як самоціль чи обов‘язковий атрибут
відповідної галузевої науки. Вона має стати універсальним інструментарієм
для пізнання та розуміння конституційної доктрини і практики; бути
повсякчасно у нагоді і для вчених, і для правознавців-практиків» [252, c. 5].
Тому вдале визначення методологічного інструментарію дослідження
конституційно-правових

засад

громадського

контролю

за

виборами

дозволить всебічно та об‘єктивно розкрити громадський контроль за
виборами, вивчити його в динаміці суспільних відносин та при взаємодії з
іншими елементами сучасної демократії. Від технічної досконалості та
цілісності

методології

дослідження

конституційно-правових

засад

громадського контролю за виборами безпосередньо залежить наскільки
точними будуть кінцеві результати вивчення громадського контролю за
виборами та пропозиції щодо вдосконалення його конституційно-правового
регулювання в Україні.
Німецький вчений Рудольф Ієрінг слушно звертає увагу, що
нехтування правовою методологією, її технічна недосконалість негативно
позначається на самому праві, оскільки низька якість юридичної техніки
безпосередньо позначається на якості нормативно-правового матеріалу, який
було сформовано в межах її застосування. Так, Р. Ієрінг зазначає, що
«технічна недосконалість права не є лише частковою недосконалістю, не є
нехтуванням окремою стороною права. Технічна недосконалість являє собою
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недосконалість всього права, недолік, що гальмує право і шкодить йому в
усіх його цілях і завданнях» [241, c. 230].
Основу

методології

дослідження

конституційно-правових

засад

громадського контролю за виборами складають як загальнонаукові методи,
так і галузеві методи, які властиві лише юридичній науці. Застосування
загальнонаукових та галузевих наукових методів дозволить порівняти,
співставити, проаналізувати громадський контроль за виборами з різних
кутів та наукових парадигм. Якщо вести мову про співвідношення та
взаємодію загальнонаукових та галузевих наукових методів при дослідженні
конституційно-правових засад громадського контролю за виборами, то
загальнонаукові методи виступають тим інструментальним підґрунтям, який
надасть можливість ефективно, коректно та більш повно застосувати різні
галузеві методи. Взаємоузгодження та доповнення є основними вихідними
засадами щодо застосування загальнонаукових та галузевих наукових
методів при дослідженні конституційно-правових засад громадського
контролю за виборами.
Український вчений О. Тихомиров з цього приводу вказує, що
«методологія науки, методологія юриспруденції і методологія окремих
юридичних наук співвідносяться як загальне, особливе і одиничне, тому
кожна юридична дисципліна трансформує загальнонаукові методи, поняття і
системи знань згідно з властивостям домінуючих методів і природи свого
предмета» [47, c. 19]. Український вчений П. Рабінович додає, що до складу
методології сучасного правового дослідження мають входити філософськосвітоглядні підходи, загальнонаукові методи, групові методи та спеціальні
методи [192, c. 181].
Розробка методології дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами обов‘язково має враховувати високий
динамізм самого громадського контролю, який швидко змінюється та
вдосконалюється разом зі стрімкою зміною суспільних відносин у сфері
безпосередньої демократії. Українська вчена Т. Наливайко вказує, що
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«громадський контроль як механізм підтримання соціальної рівноваги і
впливу на процеси саморегуляції суспільства вдосконалюється разом із
позитивними соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві. Цей
інститут покликаний регламентувати й консолідувати діяльність усіх
соціальних суб‘єктів суспільства, забезпечуючи його стале, рівномірне й
стабільне функціонування і соціальний розвиток» [92, c. 10].
Справедливим є твердження українського-вченого конституціоналіста
В. Федоренка

щодо

вимоги

конституційно-правового

постійного

дослідження

для

вдосконалення
того

щоб

методології

оперативно

та

усесторонньо дослідити сучасні конституційно-правові відносини, яким
властивий перманентний характер. Так, В. Федоренко звертає увагу на те, що
«швидкоплинні конституційні процеси також вимагають свого системного
теоретико-методологічного забезпечення, навіть коли наукове забезпечення
таких процесів здійснюється оперативно, відповідно до вимог часу. Адже
трендом розвитку сучасної науки конституційного права є поєднання її
прогностичного характеру зі спроможністю своєчасно та конструктивно
вирішувати

нагальні

проблеми

конституційної

правотворчої

і

правозастосовної практики, іноді в режимі ad hok» [252, c. 4].
Відтак за стрімкими змінами, які відбуваються у структурі як
державного управління, так і функціонування суспільства, має встигати
також методологічний інструментарій дослідження конституційно-правових
засад громадського контролю за виборами для того щоб своєчасно
відстежувати швидкоплинний та змінний характер форм громадського
контролю за виборами та надати їм сучасне наукове обґрунтування, яке
засноване

на

новітніх

досягненнях

та

підходах

юридичної

науки.

Український вчений О. Лощихін справедливо відзначає, що «перетворення,
які відбуваються останнім часом у нашому суспільстві, відображаються не
тільки на економічній, політичній і соціальній сферах його життєдіяльності,
але і на стані сучасної науки. Піддаються переосмисленню більшість понять і
категорій, їх зміст» [83, c. 23].
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З методологічної точки зору дослідження конституційно-правових
засад громадського контролю за виборами є по суті визначенням
взаємозв‘язку двох складних підсистем в межах одного цілого. Першою
такою підсистемою є громадський контроль, який урізноманітнений різними,
суб‘єктами, формами, методами та часовими рамками здійснення. Другою
підсистемою є вибори, які можуть проходити з різною періодичністю, за
різними виборчими правилами, у різні строки та за участю у них різних
суб‘єктів. Отже, маючи справу з дослідженням складних підсистем в межах
одного цілого потрібно мати й відповідну розгалужену методологію, яка в
межах свого інструментарію здатна повністю охопити увесь спектр
суспільних відносин, які є об‘єктом цього дисертаційного дослідження.
У контексті особливості вивчення складних систем австрійський
вчений Фрідріх Гаєк справедливо зазначає, що «легко контролювати або
планувати нескладну ситуацію, коли одна людина або невеликий орган в
змозі врахувати всі існуючі чинники. Але якщо таких факторів стає настільки
багато, що їх неможливо ні врахувати, ні інтегрувати в єдиній картині, тоді
єдиним виходом є децентралізація» [256, c. 70]. Тому міжгалузевий науковий
підхід, який включає до себе набір цілого спектру різних наукових методів,
складає основу методології дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами.
Важливо відзначити, що міжгалузевий підхід до дослідження тих чи
інших явищ у сучасній науці притаманний не лише юридичній науці,
завданням якої є обґрунтування належного регулювання різних за своїм
змістом суспільних відносин, але й іншим галузям науки. За цього взаємодія
та поєднання наукових методів пізнання здійснюється не лише у рамках
близьких одна до одної галузей наук, але й також у межах галузей наук, які є
досить віддаленими одна від одної за об‘єктом та предметом свого пізнання.
Слушною у даному разі є думка з цього питання, що «сьогодні межі між
природничим

і

гуманітарним

знанням

стираються,

відбувається

«перетікання» теорій, категоріально-понятійного апарату тощо» [74, c. 261].
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Українська вчена І. Манжул вказує, що «повністю і всебічно дослідити те чи
інше

явище

або

процес

дає

змогу

застосування

лише

системи

взаємопов‘язаних і взаємозалежних методів, їх вибір обумовлюється
природою та суттю обраного конкретного явища» [85, c. 16].
Міжгалузевий

підхід

конституційно-правових

засад

як

складова
громадського

методології
контролю

дослідження
за

виборами

виявляється як внутрішньому міжгалузевому характері в рамках різних
галузей юридичної науки, так і в зовнішньому міжгалузевому науковому
характері, за якого конституційно-правові засади громадського контролю за
виборами розкриваються у поєднанні з методологічним інструментарієм
інших споріднених з конституційним правом наук – філософії, історії,
соціології, політології тощо.
Обрання міжгалузевого підходу в рамках юридичної науки є свідомим
та цілеспрямованим науковим кроком, оскільки цей підхід дозволяє більш
усесторонньо підійти до вивчення питання ролі громадського контролю за
виборами ніж це було б зроблено лише в межах однієї якоїсь галузі
юридичної науки – конституційного, адміністративного, цивільного чи
кримінального права. Наприклад, дослідження ролі громадського контролю
за виборами у протидії порушенням виборчого законодавства України є
міжгалузевим питанням, яке одночасно включає до себе як питання
конституційного права, так і питання адміністративного, цивільного та
кримінального права. Тому саме використання наукових та практичних
доробок у різних галузях права дозволить більш системно та об‘єктивно
розкрити питання протидії порушенням виборчого законодавства України в
рамках здійснення громадського контролю за виборами.
Відносно

зовнішнього

міжгалузевого

характеру

методології

дослідження конституційно-правових засад громадського контролю за
виборами, то найбільш виразно простежується його зв‘язок з політичною
наукою. Зокрема, українська вчена А. Крусян при аналізі взаємозв‘язку
конституційного права та політики справедливо вказує, що «сутність
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конституційного права не можна пізнати в повному обсязі без звернення до
політичних категорій». Свою думку А. Крусян пояснює тим, що «політика є
тою ланкою, яка тісніше, ніж всі інші чинники, пов‘язує громадянське
суспільство та державу. Саме через політику громадянське суспільство в
цілому та кожна людина окремо, як суб‘єкт громадянського суспільства,
мають прямий доступ до влади, оскільки політика тісно пов‘язана з
публічною владою» [78, c. 204].
На підставі вище викладеного можна резюмувати у контексті
дослідження конституційно-правових засад громадського контролю за
виборами, що кожен громадянин або громадська організація, які долучаються
до громадського контролю так чи інакше стають суб‘єктами, які впливають
на формування політики в державі, регіоні чи територіальній громаді
залежно від виду виборів, які проводяться. Громадський контроль за
виборами є особливим виявом політичної влади, оскільки суб‘єкти, які його
здійснюють безпосередньо не приходять до влади, а лише впливають на її
формування шляхом забезпечення проведення вільних, справедливих та
демократичних виборів. У цьому контексті доречно навести думку
українського вченого М. Козюбри, який вже звертає на правовий аспект та
вказує, що «необхідною умовою легітимних виборів є дотримання певних
правових принципів, таких як загальність, рівність, вільність волевиявлення,
таємність тощо. Без дотримання цих вимог вибори перетворяться на фарс,
ширму, за якою криється відсутність у державі правового шляху легітимації
влади» [40, c. 114].
При застосуванні міжгалузевого наукового підходу, який ґрунтується
на методологічному плюралізмі, треба застосовувати лише ті наукові методи,
які є найбільш доречними та ефективними у розкритті конституційноправових засад громадського контролю за виборами. Слушному у даному
разі є думка українського вченого П. Рабіновича, який зазначає, що
«методологічний плюралізм не повинен перетворюватись на методологічний
анархізм, на методологічну нерозбірливість, сваволю, ―всеїстивність‖. Адже
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таке перетворення […] не наближає, а віддаляє від положень, адекватних
предмету пізнання, гальмує формування практично корисних висновків»
[192, c. 183].
Отже,

застосування

різних

груп

методів

при

дослідженні

конституційно-правових засад громадського контролю за виборами: поперше, повинно мати виправданий та доцільний характер, за якого метод не
повинен застосовуватися лише за ради самого методу, а має застосовуватися
виключно з пізнавальною метою при дослідженні того чи іншого аспекту
конституційно-правових засад громадського контролю за виборами; подруге, при застосуванні наукових методів з різних галузей наук необхідно
виключити їхню внутрішню неузгодженість для того щоб зазначені методи
мали внутрішньо упорядкований та логічний характер, доповнювали один
одного, а не взаємо виключали у межах методології дослідження
конституційно-правових засад громадського контролю за виборами.
Важливою методологічною засадою дослідження конституційноправових засад громадського контролю за виборами є відкритість сучасного
демократичного суспільства, ключову роль в якому відіграють засоби
масової інформації. У п. 17 Резолюції 1003 (1993) Парламентської Асамблеї
Ради Європи «Про етичні принципи журналістики» вказується, що
«інформація та комунікація, які передаються журналістами за допомогою
засобів масової інформації та за могутньої підтримки нових технологій,
мають вирішальне значення для розвитку людини й суспільства. Вони
потрібні для демократичного життя, оскільки, якщо демократія має
розвиватися й далі, вона повинна гарантувати громадянам участь у
громадських справах. Досить сказати, що така участь була б неможливою,
якби громадяни не одержували інформацію про суспільні справи, якої вони
потребують та яку ЗМІ мають їм надавати» [195]. У Посібнику Ради Європи
для

громадських

організацій

«Використання

міжнародних

виборчих

стандартів» вказується, що «ключові принципи, що лежать в основі
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прозорості, – це право на отримання інформації та верховенство права» [16,
c. 34].
У якості прикладу взаємозв‘язку принципу прозорості та принципу
чесних виборів можна навести ситуацію, яка викладена в Заключному звіті
Місії БДІПЛ по обмеженому спостереженню за парламентськими виборами,
які відбулися в Казахстані 10 січня 2021 року, де вказується, що «явка
виборців була оголошена на рівні 63,2%. ЦВК не опублікувала результати з
розбивкою по ДВК, тим самим обійшовши найважливішу гарантію
прозорості та підриваючи довіру суспільства» [203, c. 30]. Отже, недостатня
поінформованість суспільства про різні аспекти результатів виборів може
викликати цілком обґрунтовані підозри у громадян, що мали місце
маніпуляції з підрахунком голосів виборців на виборах.
Відкритість сучасного демократичного суспільства як методологічної
засади дослідження конституційно-правових засад громадського контролю за
виборами набуває особливої ваги у контексті революційних зрушень в
отриманні та поширенні інформації, діджиталізація цієї сфери суспільних
відносин. Завдяки доступу до мережі Інтернет, соціальних мереж та
месенджерів кожен користувач мобільного пристрою може бути потенційним
носієм важливої інформації в рамках здійснення громадського контролю за
виборами. Відкритість сучасного демократичного суспільства у рамках
методологічних

засад

громадського

контролю

за

виборами

також

посилюється з рахуванням наявності відточених роками технологій і методик
щодо висвітлення засобами масової інформації перебігу виборів та
визначення лише з невеликою похибкою настроїв громадської думки з того
чи іншого питання.
Українська вчена І. Бекешкіна з цього приводу справедливо вказує, що
«соціологи і журналісти покликані бути дзеркалом суспільства – чесним і
об‘єктивним. Разом – ми потужна сила, яка великою мірою формує
громадську думку. Одні – методом цифр, інші – у словесний спосіб, але й ті й
інші показують суспільству, яким воно є насправді, які має слабкі та сильні
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сторони» [110, c. 5]. Однак, з методологічної точки зору не треба ідеалізувати
роль засобів масової інформації та соціологічних фірм у здійсненні
громадського контролю за виборами, оскільки той хто стоїть на сторожі
демократії, у даному разі соціологи і журналісти, можуть також бути її
загрозою шляхом поширення викривлених та неправдивих повідомлень щодо
виборів, кандидатів, політичних партій, членів виборчих комісій та інших
суб‘єктів, які приймають участь у той чи інший спосіб у виборах.
Тому в межах методології дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами треба звернути увагу на той факт, що
протиправний тиск під час виборів може здійснюватися не лише щодо
кандидатів, виборців чи членів виборчих комісій, але й також щодо засобів
масової інформації та соціологічних служб, які працюють на виборах, з
метою приховати факти фальсифікації результатів виборів. Тобто, одним з
головним призначень комплексного методологічного інструментарію є
охоплення усієї багатоманітності суспільних відносин, яка пов‘язана зі
здійсненням громадського контролю за виборами.
У

виданні

«Національний

екзит-пол‘2004»

у

якості

прикладу

наводиться ситуація безпрецедентного тиску на соціологічну службу на
виборах Мукачівського міського голови, які стали репетицією щодо
фальсифікації виборів Президента України 2004 року. Зокрема, у цьому
виданні зазначається, що на передодні виборів Мукачівського міського
голови «під час проведення ролінг-полу, спостерігався брутальний тиск на
інтерв‘юєрів.

Несподівано

для

організаторів

екзит-полу

відмовилося

працювати 15 місцевих інтерв‘юєрів, які мотивували це побоюваннями
втратити роботу. Ще 9 повернуло анкети вже під час опитування, пояснюючи
своє рішення тим, що занадто багато виборців відмовлялося відповідати. Як
свідчать фахівці, така поведінка інтерв‘юєрів зафіксована в Україні вперше.
Організатори екзит-полу змушені були в терміновому порядку залучити до
опитування інтерв‘юєрів із сусідніх областей. Завдяки цьому вдалося
запобігти зриву соціологічного дослідження, результати якого стали одним із
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вагомих доказів безпрецедентної фальсифікації волевиявлення мукачівців»
[94, c. 22].
При визначенні методології дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами треба брати до уваги той факт, що з
кожними новими виборами форми, методи та функції громадськості будуть
тільки

розширюватися

та

посилюватися.

Зокрема,

зарубіжні

вчені

В. Полянский та І. Борисов зазначають, що «інструменти громадського
контролю не можуть бути статичними, вони повинні змінюватися з плином
часу. Адже не секрет, що інструменти контролю або зміцнюються, або
знецінюються. І треба розуміти, що об‘єктивно (хочемо ми того чи ні)
паралельно йде процес, що виробляє механізми, які протидіють контролю»
[102, c. 16]. Тому українська дослідниця Т. Наливайко додає, що «особливого
значення на шляху становлення громадянського суспільства набуває
інституювання і значне розширення контрольних функцій громадськості, тобто
йдеться про об‘єктивний характер організаційно-правового функціонування
такого феномена, як громадський контроль» [92, c. 8].
Отже, розкриття методології дослідження конституційно-правових
засад

громадського

контролю

за

виборами

було

б

неповним

без

функціонального методу, який дозволить визначити громадський контроль в
його динаміці та розкрити основі вектори його здійснення під час підготовки
і проведення виборів. Функціональний метод також надає змогу якомога
повніше розкрити організаційну структуру громадського контролю за
виборами, його внутрішні та зовнішні зв‘язки з іншими дотичними
політичними, правовими та соціальними явищами. За цього, функціональний
метод дозволяє зберегти цілісність феномену громадський контроль за
виборами у процесі його дослідження, але при цьому надає можливість
побачити широку палітру суб‘єктів, які його здійснюють, та відстежити
мотиви, прояви та основні напрями цих суб‘єктів у процесі здійснення
громадського контролю за виборами.
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Український вчений О. Лощихін звертає увагу на наступні важливі
аспекти застосування функціонального методу в сучасній юридичній науці
при аналізі взаємодії держави та суспільства у процесі здійснення та набуття
влади: по-перше, «різні прояви функціонального підходу можна спостерігати
майже у всіх соціальних концепціях, де суспільство розглядається у якості
певної системи»; по-друге, «ключовим поняттям, за допомогою якого
розкривається зміст і сутність політичної системи будь-якого суспільства, є
влада, діяльність щодо її здійснення, функції. Саме влада та відносини,
пов‘язані з нею, характеризують політичні функції різних соціальних
інститутів, є системоутворюючими чинниками, які формують політичну
систему суспільства»; по-третє, «фактично політичну систему і утворюють
різні організації, інститути, установи боротьби за владу, за її утримання,
використання, організацію та функціонування. А те, як ця влада
здобувається, як легально функціонує у самому загальному смислі й
становить зміст політичної системи» [83, c. 24-25].
Функціональний метод дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами дозволяє визначити наступні його
функції:
1. Комунікативна функція – громадський контроль за виборами в
Україні

дозволяє

громадянського

покращити

суспільства,

як
так

горизонтальні
і

загалом

зв‘язки

зв‘язок

у

середині

громадянського

суспільства з владою під час підготовки та проведення виборів. Можливості
інституцій громадянського суспільства у зборі та поширенні інформації про
порядок підготовки та проведення виборів, а також перебіг виборчої кампанії
та наявні порушення і зловживання виборчим законодавством, є важливим
компонентом у всебічному та об‘єктивному інформаційному забезпеченні
виборчого

процесу

на

виборах.

У

рамках

комунікативної

функції

громадський контроль за виборами сприяє покращенню виборчої практики за
рахунок того, що інститути громадського суспільства активно діляться
передовим досвідом у виборчій сфері з виборчими комісіями та органами
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державної влади з тих чи інших проблемних питань. Наприклад, у
Підсумковому звіті Місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ щодо
місцевих виборів 2015 року, вказується, що «спостерігачі від партій або
громадських організацій виявились більш обізнаними у процесуальних
питаннях [виборчого права], що дозволило їм надавати консультації [членам
територіальних виборчих комісій]» [246, c. 31].
2. Наглядова функція – громадський контроль за виборами в Україні
помітно доповнює передбачені виборчим законодавством форми контролю з
боку контрольно-наглядових та правоохоронних органів за належним
дотриманням виборчого законодавства під час підготовки та проведення
виборів. У випадку виявлення порушень виборчого законодавства України
під

час

здійснення

громадського

контролю

за

виборами,

вони

оприлюднюються та передаються для їхньої правової оцінки та реагування
до відповідних контрольно-наглядових та правоохоронних органів. Під час
проведення виборів доволі часто можна простежити феномен, за якого якщо
влада вчиняє що більші фальсифікації на виборах, то тим більшим стає
згуртований супротив суспільства проти спотворення результатів виборів.
Яскравий приклад щодо ролі наглядової функції громадського
контролю за виборами можна простежити під час першого запровадження
екзит-полу на виборах народних депутатів України 1998 року. Один з
організаторів цього екзит-полу Ілько Кучерів з цього приводу зазначає, що
«тодішня українська влада одразу відчула всю небезпеку опитувань на
виході,

адже

вони

демонстрували

об`єктивну

картину

народного

волевиявлення й ускладнювали фальсифікацію виборів. Саме це владі
регулярно ставили в докір, хоча тривалий час не могли спіймати за руку. На
Центральну виборчу комісію ми справляли психологічний тиск: позаяк
соціологічні

результати

було

вже

оприлюднено,

то

вони

мусили

прискорювати роботу, а це зменшувало можливості фальсифікацій» [94, c. 7].
3. Інтегральна функція – громадський контроль за виборами в Україні
дозволяє об‘єднати

зусилля

щодо забезпечення

проведення

чесних,
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демократичних та вільних виборів не лише різних груп громадськості, але й
також дії громадськості та влади. Практика проведення виборів у різних
країнах дозволяє виявити цікаву закономірність, що чим більш партнерські
відносини між громадськістю та владою за здійсненням контролю за
проведенням виборів, то тим менша конфліктність і напруженість під час
виборчого процесу. І навпаки – відсутність партнерських відносин між
владою та громадськістю у забезпеченні проведення чесних, демократичних
та вільних виборів, посилює додаткову напруженість та недовіру, що загалом
деструктивно впливає на здійснення виборчого процесу на виборах. Варто
погодитися з думкою української вченої Т. Наливайко, що «громадський
контроль був і є вагомим чинником залагодження суспільних суперечностей,
оскільки сприяє впорядкуванню і координації діяльності усіх соціальних
суб‘єктів» [92, c. 7].
4. Превентивна функція – можливість здійснення громадського
контролю за виборами в Україні є важливим чинником, який своєчасно
попереджає та стримує вчинення різного роду порушень виборчого
законодавства України як з боку окремих кандидатів та політичних партій,
що приймають участь у виборах, так і з боку органів державної влади та
органів

місцевого

самоврядування,

які

мають

бути

політично

незаангажованими та нейтральними під час виборчого процесу. Український
вчений З. Гладун зазначає, що сутнісною рисою громадського контролю «є
попередження порушень […] за допомогою засобів громадського впливу»
[20, c. 661].
На важливість превентивної функції звертають увагу і українські вчені
А. Фоменко, Л. Наливайко, К. Бахчев та О. Бочковий, які зазначають що
«порушення виборчого законодавства, які мають місце безпосередньо під час
виборів є наслідками недостатньої профілактичної та просвітницької роботи
серед населення, переростаючи у вчинення правопорушень та ставлячи під
загрозу

результати

просвітницька

та

народного

волевиявлення»

роз‘яснювальна

робота

[30,

c.

інституцій

5].

Активна

громадського
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суспільства з виборцями, кандидатами, політичними партіями, членами
виборчих комісій дозволяє попередити вчинення виборчих порушень ще на
світоглядному рівні.
5. Інституційна функція – громадський контроль за виборами в Україні
помітно посилює соціальну легітимність результатів виборів, оскільки
виступає додатковим гарантом, що вибори пройшли чесно, вільно та
демократично. Конституційна практика проведення виборів у багатьох
країнах наочно засвідчує, що не достатньо лише офіційно відповідно до
процедури оголосити результати виборів, треба щоб ще ці результати були
сприйняті самим суспільством. Особливість громадського контролю за
виборами порівняно з іншими видами контролю полягає передусім у тому,
що вибори як форма безпосереднього волевиявлення громадян також є
однією з форм громадського контролю за владою. Якщо виборець не
вдоволений діями чинної влади, то він звичайно більше не проголосує на
виборах за представників цієї влади, і навпаки, якщо влада виконала своє
передвиборні обіцянки, які були зроблені її представниками на попередніх
виборах, то чинна влада може розраховувати на черговий мандат довіри від
виборців під час їхнього голосування на поточних виборах.
Методологія дослідження конституційно-правових засад громадського
контролю за виборами була б не повною без компаративного методу, який
дозволяє порівняти і співставити досвід здійснення громадського контролю
за виборами різних країн. Компаративний метод дозволяє виявити найбільш
прогресивні та ефективні форми громадського контролю та відповідні
підходи щодо їх регулювання, які можна було б врахувати для вдосконалення
конституційно-правового регулювання громадського контролю за виборами в
Україні. Якщо певні форми громадського контролю за виборами є
ефективними в окремих зарубіжних країнах, демонструють свою дієвість за
різних правових систем, але ці форми відсутні в Україні, то цілком логічно
постає риторичне питання щодо їх вивчення з метою врахування в
національній практиці проведення виборів.
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Українська

вчена

К.

Закоморна

вказує,

що

«повсюдна

інтернаціоналізація суспільного життя різних країн, прагнення держав
молодої демократії наблизитися до універсальних міжнародних стандартів
актуалізують проведення компаративних досліджень у різних галузях
юридичної науки» [47, c. 15]. Інший вітчизняний вчений М. Савчин звертає
увагу, що очевидною перевагою компаративного методу є те, що він сприяє
«обміну ідеями та принципами, оскільки позитивний досвід зарубіжних країн
та міжнародних організацій має важливе значення для збагачення та
примноження національних конституційних традицій» [214, c. 4].
Український вчений В. Федоренко з приводу активного проникнення
юридичної методології країн західної демократії до української юридичної
науки

говорить,

вітчизняного

що

відбулася

конституціоналізму

свого
[252,

роду
c.

«вестернаціоналізація»

18].

Зарубіжний

вчений

В. Маклаков слушно підкреслює, що порівняння та співставлення різних
виборчих практик «дозволяє виявити загальні тенденції та закономірності
правового розвитку різних країн і прояв їх в специфічних умовах окремих
країн. У різних країнах подібні процеси можуть проходити з різним ступенем
інтенсивності, спотворюватися під впливом місцевих факторів. [...] Відмова
від

врахування

індивідуальних

особливостей

країни

призводить

до

спотворень на практиці, що загрожує для цієї країни певними наслідками»
[238, c. 6].
Отже, прогресивний зарубіжний досвід має бути врахований при
вдосконаленні національної моделі громадського контролю за виборами, але
з урахуванням дієвості позитивних іноземних практик саме в українських
умовах. При врахуванні іноземного досвіду громадського контролю за
виборами до уваги мають бути взяті наступні національні фактори:
1) високий рівень корупції в органах публічної влади; 2) недостатня
організаційна
3) залежність

спроможність
українських

інститутів

інститутів

громадянського

громадянського

суспільства;

суспільства

від

міжнародного та іноземного фінансування; 4) помітний вплив фінансово-
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промислових груп на виборчий процес та медіапростір; 5) перебування
України у стадії збройного конфлікту в результаті проведення Операції
об‘єднаних сил в окремих районах та населених пунктах Донецької та
Луганської областей.
У

цілому

застосування

компаративного

методу

в

правових

дослідженнях стало настільки активним та всеохоплюючим, що в результаті
цього

маємо

повноцінний

науковий

напрям

як

«юридична

компаративістика», яка наразі включає досить широкий набір методів та
способів

наукового

методології
контролю

правового

дослідження
за

виборами

дослідження.

Тому

конституційно-правових
слід

використати

не

при

засад
увесь

формуванні
громадського

методологічний

інструментарій юридичної компаративістики, який є досить об‘ємним, а
лише ту частину, яка дозволить максимально усесторонньо та точно
розкрити зарубіжний досвід громадського контролю за виборами у контексті
його прийнятності для України та дієвості зарубіжного досвіду громадського
контролю за виборами в українських умовах.
Український вчений О. Тихомиров у цьому відношенні справедливо
зазначає, що «розробка методології юридичної компаративістики припускає
адаптацію загальнонаукової компаративної методології до особливостей
предмета юридичної науки, у результаті чого створюється теоретична
складова

методології

деталізується,

юридичних

конкретизується

наукових

стосовно

до

досліджень,
особливостей

яка

потім

предмета

юридичної компаративістики, а також інших юридичних наук» [47, c. 19].
Однією з найбільш поширених сутнісних рис при застосуванні
компаративного методу в правових дослідженнях є критерій вибору країн,
які визначаються для вивчення питання, що складає предмет правового
дослідження. Український вчений М. Савчин з цього приводу вказує, що «які
країни світу вивчати доволі часто залежить від думки автора чи колективу
авторів» [214, c. 6]. Отже, сам науковець має на власний розсуд вибрати
країни, досвід яких буде вивчено при дослідженні певного правого питання
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чи явища. Цікаво, що у значній кількості проведених правових досліджень, в
яких було застосовано компаративний метод, критерій вибору зарубіжних
країн здійснюється за замовченням без будь-якого пояснення чому саме ці
країни були обрані автором чи авторами для вивчення.
Український вчений В. Нестерович відносно вибору країн при
проведенні компаративного аналізу виокремлює два методологічні підходи,
які мають місце у правових дослідженнях. Відповідно до першого підходу
«виокремлюється точна та вичерпна кількість країн, конституційний досвід
яких досліджується за чітко визначеною у наукових працях схемою.
Критеріями до вибору лімітованої кількості країн, виходячи з позицій
синергетики, здебільшого

слугує територіальна, політико-правова чи

цивілізаційна їх близькість або схожість». Відповідно до другого підходу
«виокремлюється найбільш позитивний, прогресивний та повчальний
зарубіжний досвід у наукових працях серед усього різноманіття країн без
прив‘язки до якоїсь окремої їх групи. Основним критерієм цього підходу, з
огляду на метод герменевтики, виступає корисність та цікавість зарубіжного
досвіду […] без обмеження дослідження певною групою країн» [98, c. 51-52].
З огляду на те, що питання конституційно-правових засад громадського
контролю за виборами усесторонньо дослідити в межах завчасно чітко
визначеної лімітованої кількості країн видається не можливим, тому при
вивченні зарубіжного досвіду конституційно-правових засад громадського
контролю за виборами будемо орієнтуватися на позитивний та прогресивний
досвід, який має місце у різних країнах. Важливою складовою такого аналізу
є вивчення не лише позитивного, але й негативного досвіду зарубіжних
країн, з метою уникнення можливого його відтворення повністю або
частково при здійсненні громадського контролю за виборами в Україні в
майбутньому.
Ключове місце у методології дослідження конституційно-правових
засад громадського контролю за виборами посідає формально-юридичний
метод, який дозволяє встановити якість та обсяг конституційно-правового
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регулювання громадського контролю за виборами та визначити ефективність
його здійснення. Українська вчена І. Манжул вказує, що формальноюридичний метод «дає змогу вивчити правові об‘єкти з урахуванням
соціально-економічних та соціальних ситуацій в державі, дослідити їх статус
у реальних відносинах» [85, c. 16].
Німецький вчений Рудольф Ієрінг звертає увагу, що при правовому
регулюванні важливо щоб норми чинного законодавства не були відірвані від
реального стану суспільних відносин, інакше вони перетворюються на пусті
декларації та «фіктивне право». Зокрема, Р. Ієрінг вказує, що «право існує
для того, щоб воно здійснювалося. Здійснення є життя і істина права, є саме
право. Що не переходить в дійсність, що знаходиться лише в законах, на
папері, то є одним фіктивним правом» [47, c. 15]. Зазначена думка є особливо
актуальною з огляду на тенденцію все більшого запозичення на національноправовий ґрунт іноземного досвіду щодо регулювання окремих засад та форм
громадського контролю за виборами. Занепокоєння викликає не сам факт
запозичення іноземного досвіду, це цілком природно та навіть корисно для
покращення української практики громадського контролю за виборами,
оскільки помітно збагачує національну демократію за рахунок введення до
неї нових стандартів, правил та підходів. Занепокоєння викликає факт, що
доволі часто запозичення іноземного досвіду у сфері народовладдя зводиться
лише до механічного перенесення іноземних стандартів без належного
опрацювання питання наскільки ефективним буде їх застосування в умовах
української правової системи.
З огляду на те, що метою дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами в Україні є не лише теоретичне
розкриття та визначення цієї багатомірної діяльності, але й вдосконалення
чинного виборчого законодавства та поточної практики громадського
контролю

за

виборами,

важливе

місце

у

методології

дослідження

конституційно-правових засад громадського контролю за виборами в Україні
посідає метод правого моделювання. Застосовування цього методу дозволить
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на

майбутнє

спрогнозувати

розвиток

конституційно-правових

засад

громадського контролю за виборами в Україні, виявити вразливі місця, які
можуть мати місце в майбутньому та користуючись цим своєчасно упередити
їх

вже

сьогодні

шляхом

внесення

відповідних

пропозицій

щодо

вдосконалення чинного законодавства України, що регулює здійснення
громадського контролю за виборами в Україні.
Українська вчена І. Манжул слушно звертає увагу, що «метод
правового моделювання дає змогу визначити майбутні перспективні шляхи
діяльності чи організаційні форми діяльності шляхом вивчення подібних
правових та інших явищ і перенесення їх позитивних елементів на наявні
об‘єкти. Цей метод може бути використаний у разі пошуку для зазначеного
об‘єкта ефективних форм регулювання того чи іншого явища, що надає
позитивний результат» [85, c. 15].
Таким чином, методологія дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами характеризується застосуванням як
загальнонаукових, так і галузевих наукових методів, які мають бути
гармонійно поєднанні в межах однієї методологічної системи для того щоб
доповнити і посилити один одного під час розкриття конституційно-правових
засад громадського контролю за виборами. Високий динамізм громадського
контролю за виборами, який швидко змінюється та вдосконалюється разом зі
стрімкою зміною суспільних відносин у сфері безпосередньої демократії, є
важливим
методології

маркером

щодо

дослідження

розробки

та

подальшого

конституційно-правових

засад

вдосконалення
громадського

контролю за виборами.

1.3. Поняття громадського контролю за виборами в Україні
Вихідною

точкою

у

розкритті

конституційно-правових

засад

громадського контролю за виборами в Україні є його визначення на рівні

61
поняття. Для всебічного, об‘єктивного та точного визначення громадського
контролю за виборами в Україні на понятійному рівні дослідимо спочатку
існуючі визначення термінів «громадський», «контроль», «громадський
контроль» та «вибори в Україні», які у своїй сукупності утворюють
конструкцію поняття «громадський контроль за виборами в Україні». Потім
на основі логічних та змістовних зв‘язків між зазначеними термінами
сформуємо з позицій юридичної науки загальне поняття «громадський
контроль за виборами в Україні».
Важливим моментом при визначенні поняття громадського контролю
за виборами в Україні є застосування саме тих термінів, які: по-перше,
найбільш точно та усесторонньо розкривають поняття громадського
контролю за виборами в Україні; по-друге, відповідають сучасній
загальноприйнятій національній термінології, а не є неперевіреними
запозиченими з іноземних мов термінами. Український вчений П. Рабінович
з цього приводу слушно підкреслює, що при дифініціюванні понять
необхідно

уникати

―перевдягання‖»,

за

«термінологічної
якого

продовжу

мімікрії,
вчений

тобто

«колишні

словесного
назви

[…]

замінюються іншими, новітніми термінами, які, хоча й звучать надто
―модерно‖, проте реально використовуються, інтерпретуються у тому ж
значенні (смислі), зречення якого було задекларовано» [192, c. 183].
У Словнику української мови під словом «громадський» розуміється:
«1. Прикм. до громада. […] 2. Який виникає, відбувається в суспільстві або
стосується суспільства, зв‘язаний з ним; суспільний. […] 3. Належний усій
громаді, усьому суспільству; колективний. […] В якому бере участь весь
колектив. […] 4. Який добровільно обслуговує різні сторони життя
колективу» [230, c. 174]. Визначення терміну «громадський» по відношенню
до контролю за виборами обумовлено передусім тим, що у науковій
літературі також інколи використовується термін «суспільний контроль за
виборами» [77, c. 42].
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У контексті здійснення контролю термін «громадський» в українській
юридичній науці найчастіше кореспондується з такими суб‘єктами як
територіальна громада, громадянське суспільство, громадські об‘єднання та
громадськість. Кожен з зазначених термінів є самостійним, усталеним та
властивим лише йому сутнісним значенням поняттям. Однак у термінів
«територіальна

громада»,

«громадянське

суспільство»,

«громадські

об‘єднання» та «громадськість» слід виділити наступні спільні риси, які є
важливими для встановлення загального поняття «громадський контроль за
виборами в Україні». До спільних рис зазначених понять слід віднести:
1) позадержавний характер; 2) сукупність людей, яка утворена на основі
добровільного об‘єднання; 3) ініціативність та активність; 4) вираження та
захист громадських інтересів. Залежно від конкретної ситуації вказані риси
можуть як посилюватися, так і послаблюватися у суспільному та державному
житті України.
Відносно значення терміна «контроль», то у Словнику української
мови він визначається як «1. Перевірка, облік діяльності кого-, чого-небудь,
нагляд за кимось, чимось. […] 2. Установа або організація, що здійснює
нагляд за ким-, чим-небудь або перевіряє його» [231, c. 271]. У вітчизняній
Юридичній енциклопедії за редакцією Ю. Шемшученка зазначається, що
термін «контроль» походить від французького слова «controle» та означає
«перевірка» та «нагляд» [262, c. 323]. У Юридичній енциклопедії також
вказується, що під контролем слід розуміти: «1) Перевірка виконання чогонебудь, напр. законів, планів тощо […]; облік, спостереження за чим-небудь,
фінансовий нагляд. 2) Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої
іншої організації або службової особи […], звітність тощо. 3) Заключна
функція управління» [262, c. 323].
Поняття «громадський контроль» отримало своє визначення і в
українській юридичній науці. Варто звернути увагу, що в юридичній науці
при визначені терміну «контроль» використовується як широкий, так і
вузький підхід. За широкого підходу, зазнається в монографії «Демократичні
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засади державного управління та адміністративне право» за редакцією
В. Авер‘янова, контроль – це «сукупність політичних, економічних та
ідеологічних процесів і методів, яким належить забезпечити стабільність
суспільства та державного ладу, дотримання соціального порядку, вплив на
масову та індивідуальну свідомість, тобто соціальний контроль» [28, c. 238].
За вузького підходу, продовжується у вказаній науковій праці, контроль
зводиться лише до «перевірки підконтрольних об‘єктів» [28, c. 238].
Зрозуміло, що з огляду на об‘єкт та предмет цього дисертаційного
дослідження громадський контроль за виборами може розумітися лише у
широкому значенні, оскільки включає широке коло суб‘єктів та увесь
можливий спектр методів та способів здійснення під час підготовки та
проведення виборів в Україні.
Українська вчена Т. Наливайко, вказує що громадський контроль – це
«організаційно-правової форми об‘єднання громадян на добровільних засадах
для задоволення та захисту їхніх власних та громадських законних правових,
соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших
спільних інтересів» [92, c. 5]. Вітчизняний вчений О. Пухкало розуміє під
громадським контролем «вид соціального контролю, є комплексом різних
заходів, який здійснюють громадяни, інститути громадського суспільства
(політичні партії, профспілки, ЗМІ, громадські об'єднання) зі спостереження
та перевірки діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування з метою примусу влади до виконання норм законів,
відповідального та компетентного виконання своїх обов‘язків» [191, c. 57].
У вітчизняній Юридичній енциклопедії під громадським контролем
розуміється «один з видів соціального контролю, який здійснюється
об‘єднаннями громадян та самими громадянами» [261, c. 624]. Схоже за
змістом

поняття

громадського

контролю

можна

простежити

і

в

Енциклопедичному словнику з державного управління за редакцією
Ю. Ковбасюка, В. Трощинського та Ю. Сурміна [32, c. 120]. Однак
повернемося до Юридичної енциклопедії, в якій додається, що громадський
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контроль «є важливою формою реалізації демократії і способом залучення
населення до управління суспільством та державою. Об‘єктом громадського
контролю є діяльність державних органів, підприємств, установ і організацій,
а також поведінка окремих громадян» [261, c. 625].
Попри

активне

розкриття

поняття

«громадський

контроль»

в

українській юридичній науці, в нормативно-правових актах України цей
термін отримав лише своє закріплення, натомість нормативно-правове
визначення цього поняття в чинному законодавстві України на даний час
поки що відсутнє. В Україні робилися неодноразові спроби щодо
законодавчого

визначення

терміну

«громадський

контроль»

шляхом

прийняття окремого закону про цей вид громадської діяльності в Україні.
Першою спробою щодо прийняття окремого закону про громадський
контроль стала реєстрація у Верховній Раді України 13 липня 2001 року
народним депутатом України С. Кириченком проекту Закону України
№ 6358 «Про громадський контроль». У цьому проекті Закону України
громадський контроль було визначено як «організаційно оформлена
діяльність громадян України з контролю за відповідністю діяльності об‘єктів
громадського контролю нормам Конституції України, законів України, інших
актів законодавства та за дотриманням ними державної дисципліни» [135].
Друга спроба щодо законодавчого визначення терміну «громадський
контроль» в Україні була зроблена 11 жовтня 2004 року, коли народними
депутатами України А. Раханським та І. Шаровим було вносено до Верховної
Ради України проект Закону України № 6246 «Про громадський контроль». У
цьому проекті Закону вказано, що «громадський контроль над органами
державної влади та органами місцевого самоврядування – це здійснення
правових,

організаційних,

неухильного

дотримання

інформаційних
органами

заходів

державної

для

влади

забезпечення
та

місцевого

самоврядування положень Конституції, законів України, інших нормативноправових актів з метою сприяння їхній ефективній діяльності і виконання
покладених на них функцій, захисту прав, свобод, інтересів громадян» [136].
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Третьою

спробою

щодо

законодавчого

визначення

терміну

«громадський контроль» стало внесення 14 квітня 2014 року до Верховної
Ради України народним депутатом України С. Тігіпком проекту Закону
України № 4697 «Про громадський контроль». У цьому проекті Закону під
громадським контролем розуміється «діяльність суб‘єктів громадського
контролю з нагляду, перевірки та оцінки діяльності об‘єктів громадського
контролю на предмет відповідності такої діяльності вимогам, встановленим
законодавством України, та суспільним інтересам» [137]. Серед помітних
новел проекту Закону України № 4697 «Про громадський контроль» слід
назвати визначення таких понять як «громадський моніторинг», «громадські
слухання», «громадська експертиза», «громадська перевірка», «громадське
розслідування» та «суспільні інтереси».
Четверта спроба щодо законодавчого визначення терміну «громадський
контроль» була здійснена народними депутатами України Н. Королевською
та Ю. Солодом, коли ними 13 травня 2004 року було вносено до Верховної
Ради України проект Закону України № 2737-1 «Про громадський контроль».
Відповідно до статті 1 цього законопроекту «громадський контроль – це
суспільна діяльність громадських об‘єднань, предметом якої є здійснення
нагляду за відповідністю діяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб Конституції
України, законам України, іншим нормативно-правовим актам та за
дотриманням ними державної дисципліни» [138].
Варто

відзначити, що

усі

з

зазначених

вище

законопроектів

передбачали лише контроль за діяльністю виборних органів публічної влади,
однак жодним чином не врегульовували питання щодо здійснення
громадського контролю безпосередньо за підготовкою та проведенням
виборів в Україні. Спробу щодо врегулювання саме питання громадського
контролю за виборами на рівні окремого закону було зроблено 7 серпня 2018
року, коли народним депутатом України С. Кампліним було внесено до
Верховної

Ради

України

проекту

Закону

України

№

9013

«Про
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громадянський контроль за діяльністю органів влади, їх посадових і
службових осіб». Однак і в цьому законопроекті здійснення громадського
контролю в Україні мало обмежений характер та зводилося лише до однієї з
форм громадського контролю шляхом «звернення до органів влади, їх
посадових і службових осіб щодо фактів фальсифікації волевиявлення
громадян під час проведення виборів з вимогою про негайне усунення
порушень вимог актів законодавства і притягнення винних осіб до
відповідальності» [139]. Слід також відзначити, що у проекті Закону України
№ 9013 мова вже йде не про «громадський», а про «громадянський» контроль
з акцентом, що його основним суб‘єктом мають бути саме громадяни
України.
У цьому проекті Закону термін «громадянський контроль за діяльністю
органів влади, їх посадових і службових осіб» визначено як «одну з форм
здійснення влади народом, що полягає у безпосередньому контролі
громадянами України, зокрема громадянами України – членами політичних
партій, громадських об‘єднань, інших інститутів громадянського суспільства
(далі – суб‘єкти громадянського контролю), за діяльністю органів влади, їх
посадових і службових осіб із застосуванням цими суб‘єктами заходів
громадянського спротиву в разі невиконання або неналежного виконання
органами влади, їх посадовими і службовими особами вимог актів
законодавства» [139]. Зазначений законопроект також містить термін
«громадянський

спротив»

під

яким

розуміється

«право

суб‘єктів

громадянського контролю висловити в мирній формі публічну незгоду з
рішеннями або діями органів влади, їх посадових і службових осіб, вимагати
від них належного виконання вимог актів законодавства» [139]. Однак і цей
законопроект не досяг успіху у вигляді прийнятого закону, тому на сьогодні
законодавство України не містить визначення терміну «громадський
контроль».
Чергову спробу щодо врегулювання громадського контролю в Україні,
в цей раз у тому числі й під час підготовки та проведення виборів, було
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зроблено 30 квітня 2021 року, коли у Верховній Раді України було
зареєстровано проект Закону України «Про правові та організаційні засади
громадського контролю та громадського діалогу в Україні» № 5458.
Суб‘єктами внесення цього законопроекту стали народні депутати України
Г. Третьякова та С. Швець. У цьому Законі окрім власне терміну
«громадський контроль» отримали також визначення й інші терміни, які є
дотичними до терміну «громадський контроль». Серед них – «громадський
діалог», «громадський моніторинг», «громадські слухання», «громадська
експертиза», «громадська перевірка», «громадське розслідування» [169].
У проекті Закону України «Про правові та організаційні засади
громадського контролю та громадського діалогу в Україні» № 5458 під
терміном «громадський контроль» розуміється «одна з форм реалізації
конституційних повноважень народу, що полягає у безпосередньому,
безоплатному контролі громадянами України, зокрема членами політичних
партій, громадських об'єднань, інших інститутів громадянського суспільства
(далі – суб'єкти громадянського контролю), за діяльністю органів влади, їх
посадових і службових осіб (далі – об‘єкти громадянського контролю) з
метою нагляду, перевірки та оцінки діяльності об'єктів громадського
контролю на предмет відповідності актам законодавства, та суспільним
інтересам з контролю за відповідністю діяльності об'єктів громадського
контролю та за дотриманням ними державної дисципліни» [169].
У статті 6 проекту Закону України «Про правові та організаційні засади
громадського контролю та громадського діалогу в Україні» № 5458 серед
основних форм здійснення громадянського контролю визначено «звернення
до

об‘єктів

громадського

контролю

щодо

фактів

фальсифікації

волевиявлення громадян під час проведення виборів з вимогою про негайне
усунення порушень вимог актів законодавства і притягнення винних осіб до
відповідальності» [169]. Попри реформаторський потенціал зазначеного
законопроекту

його

нормативні

положення

потребують

певного

доопрацювання та уточнення. З нашої точки зору для вдосконалення
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положень

законопроекту

№ 5458

слід

по-перше,

розширити

форми

громадського контролю видами громадської діяльності, яка здійснюється під
час підготовки та проведення виборів з метою протидії порушенням чинного
виборчого законодавства України; по-друге, доповнити основні завдання
громадського контролю питаннями, які пов‘язані з посиленнях активності
інститутів громадянського суспільства як важливої передумови утвердження
національної демократії; по-третє, посилити державні гарантії в сфері
здійснення громадського контролю у частині забезпечення проведення в
Україні вільних, демократичних та чесних виборів.
Найбільш наближеним варіантом до терміну «громадський контроль» є
термін «демократичний цивільний контроль», зміст якого визначено у Законі
України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року
№ 2469-VII. У пункті 5 частині 1 статті 1 цього Закону під терміном
«демократичний цивільний контроль» розуміється «комплекс здійснюваних
відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних,
інформаційних, кадрових та інших заходів для забезпечення верховенства
права, законності, підзвітності, прозорості органів сектору безпеки і оборони
та інших органів, діяльність яких пов‘язана з обмеженням у визначених
законом випадках прав і свобод людини, сприяння їх ефективній діяльності й
виконанню покладених на них функцій, зміцненню національної безпеки
України» [161]. Водночас термін «демократичний цивільний контроль» має
вузьке

застосування,

оскільки

стосується

лише

контролю

з

боку

громадськості, який здійснюється за військовими формуваннями та
правоохоронними

органами

України.

Через

це

вживання

терміну

«демократичний цивільний контроль» по відношенню до виборів як форми
безпосереднього народовладдя з методологічних позицій буде не зовсім
коректним, а тим більше доцільним.
Якщо проаналізувати застосування терміну «громадський контроль» у
законодавстві України, то згідно з електронною системою «Законодавство
України», яка розміщена на Офіційному веб-порталі Верховної Ради України,
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він міститься в цілій низці законодавчих актів України [42]. До законодавчих
актів, які є дотичними до питання громадського контролю за виборами в
Україні та містять термін «громадський контроль», слід віднести Закони
України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ, «Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року № 2411-VI (стаття
5), «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI
(стаття 17), «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII
(статті 14, 21), «Про засади державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року
№ 1699-VII (частини 2, 3 Розділу 3, частини 1, 3 Розділу 4, Розділ 6), «Про
Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року
№ 1698-VII (статті 10, 26, 28, 31), «Про Національну поліцію» від 2 липня
2015 року № 580-VIII (Розділ VIII), «Про національну безпеку України» від
21 червня 2018 року № 2469-VII (статті 4, 10), «Про публічні закупівлі» від
25 грудня 2015 року № 922-VIII, «Про Державне бюро розслідувань» від 12
листопада 2015 року № 794-VIII тощо.
Цікавою є тенденція щодо хронологічного застосування терміну
«громадський контроль» у законодавстві України. Її суть полягає у тому, що
цей термін переважно використовується у нормативно-правових актах, які
були прийнятті протягом останніх десяти років в Україні. Такого роду
тенденцію можна пояснити чотирма чинниками.
По-перше, з кожним новим роком запит на здійснення громадського
контролю в різних сферах державного та суспільного життя України
постійно зростає та є стає все більш затребуваним у системі сучасного
демократичного врядування.
По-друге, нормативно-правове закріплення терміну «громадський
контроль» є безпосереднім наслідком загальної тенденції щодо поглиблення
в Україні демократичних процесів та посилення ступеню підзвітності органів
публічної влади перед суспільством.
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По-третє, помітним підвищенням прозорості та відкритості діяльності
органів публічної влади, що є важливим підґрунтям для здійснення
громадського контролю за владою.
По-четверте, підвищення в Україні активності та організованості
самого громадянського суспільства у вирішенні державних та суспільних
справ, яке саме стало провідником нормативного закріплення різних форм
громадського контролю за владою.
Якщо звернутися до виборчого законодавства України, то тут ситуація
зовсім інша. Так, профільні чинні виборчі законодавчі акти України, а саме
Виборчий кодекс України [15] та Закон України «Про Центральну виборчу
комісію» від 30 червня 2004 року № 1932-IV [190] взагалі не містять терміну
«громадський контроль», але визначають окремі форми його здійснення
виборцями, кандидатами, довіреними особами кандидатів, політичними
партіями,

уповноваженими

представниками

партій,

громадськими

організаціями, засобами масової інформації, офіційними спостерігачами,
організаціями, які здійснюють напередодні виборів опитування громадської
думки тощо. Термін «контроль» у Виборчому кодексі України [15] та
Законах України «Про Центральну виборчу комісію» [190] та «Про
Державний реєстр виборців» використовується лише по відношенню
виборчих комісій та відповідних органів державної влади України [143].
Винятком з цього правила є Закон України «Про Державний реєстр
виборців» від 22 лютого 2007 року № 698-V, в якому поряд розумінням
державного контролю також застосовується і термін «публічний контроль».
Наприклад, у частині 8 статті 3 цього Закону вказується, що «публічний
характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей
Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Законом, а також інші
передбачені цим Законом форми публічного контролю за дотриманням засад
ведення Реєстру». За цього, у Законі України «Про Державний реєстр
виборців» суб‘єктом публічного контролю визначаються лише політичні
партії, які представлені у поточному скликанні Верховної Ради України.
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Наприклад, у статті 12 цього Закону зазначається, що «політичні партії, які
мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, а також
політичні партії, що входять до складу блоку, який має свою фракцію у
поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний
контроль за веденням Реєстру в межах, установлених цим Законом» [143]. У
даному разі маємо звужений підхід до розуміння громадського контролю,
який розкриває лише один з його різноманітних проявів під час підготовки та
проведення виборів в Україні.
Виборче законодавство України містить близькі за змістом терміни як
«моніторинг» та «спостереження за проведенням виборів» до поняття
«громадський контроль за виборами», але зазначені терміни є дещо
відмінними за своїми значеннями. Термін «моніторинг» у значенні
громадського контролю під час виборів використовується у Виборчому
кодексі України лише одного разу як один з елементів нагляду за
дотриманням вимог цього Кодексу в частині участі засобів масової
інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні
виборів, а також при проведенні передвиборної агітації. Зокрема, у частині 4
статті 49 Виборчого кодексу України зазначено, що «при здійсненні такого
нагляду

можуть

використовуватися

матеріали

моніторингу,

надані

громадськими організаціями, зареєстрованими у встановленому законом
порядку, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу
та спостереження за ним» [15].
Визначення терміну «моніторинг» широко розкрито як у наукових, так
і нормативних джерелах. Українська вчена Г. Красильникова на основі
ретроспективного аналізу довідкової літератури стверджує, що по-перше,
поняття «моніторинг» є відносно новим поняттям, яке увійшло в наукову
літературу в 70-х роках ХХ століття та було запозичено до української мови з
англомовної наукової лексики; по-друге, «латинський і англійський
прототипи поняття «моніторинг» базуються на дефінітивному конструкті
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«monitor», що перекладається у таких значеннях: остерігаючий; той, що
нагадує, наглядає; той, що контролює» [74, c. 261-262].
В Енциклопедичному словнику з державного управління за редакцією
Ю. Ковбасюка,

В. Трощинського

та

Ю. Сурміна

вказується,

що

під

громадським моніторингом слід розуміти «заплановане, систематизоване,
експертне та об‘єктивне дослідження обраної сфери діяльності, яке
проводиться за ініціативою самих громадських організацій, їх силами, у разі
потреби із залученням фахівців та експертів і, як правило, без використання
державних ресурсів з метою досягнення конкретних позитивних змін у
роботі органів влади» [32, c. 120].
У проекті Закону України «Про правові та організаційні засади
громадського контролю та громадського діалогу в Україні» № 5458 вказано,
що

громадський

моніторинг

–

«це

загальна,

постійна

процедура

громадського контролю щодо безперервного регламентованого нагляду
суб'єктами громадського контролю за відповідністю діяльності об'єктів
громадського контролю суспільним інтересам, що має свій прояв у
відстеженні ходу робіт об‘єктів контролю» [169]. При цьому у законопроекті
№ 5458 терміни «громадський контроль» та «громадський моніторинг»
цілком обґрунтовано розведені як різні за своїм значенням.
Термін

«моніторинг»

нормативно-правових

актах

отримав
України.

досить

широке

Наведемо

визначення

повні

у

визначення

моніторингу, які міститься у найбільш наближених та дотичних нормативноправових актах до сфери громадського контролю за виборами в України. У
Законі України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» від 3
грудня 2019 року № 324-IX термін «моніторинг» розкривається як
«систематична діяльність з проведення аналізу інформації, отриманої під час
верифікації, та аналізу результатів верифікації» [121].
В Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм,
проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної
послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, яка
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затверджена Рішенням Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення від 8 лютого 2012 року № 115, термін «моніторинг»
визначається як «комплекс заходів, спрямованих на фіксацію і аналіз
мовлення або програмної послуги, який здійснюється шляхом запису,
перегляду (прослуховування) телерадіопрограм, що розповсюджуються
ліцензіатами» [50]. В Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час
розроблення

нормативно-правових

актів,

яка

затверджена

Наказом

Міністерства соціальної політики України 7 лютого 2020 року № 86, під
терміном «моніторинг» розуміється «система постійного спостереження за
явищами і процесами, що відбуваються в суспільстві, результати якого
служать для обґрунтування управлінських рішень» [51].
Термін «спостереження за проведенням виборів» застосовується у
виборчому законодавстві України у різних варіаціях щодо різних суб‘єктів,
які мають право його здійснювати. Наприклад, у Виборчого кодексу України
визначено, що «виборці мають право: […] здійснювати спостереження за
проведенням

відповідних

виборів»

(частина

1

статті

9),

«офіційні

спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести
спостереження за ходом виборчого процесу» (частина 1 стаття 58),
«офіційний спостерігач від суб‘єкта виборчого процесу, громадської
організації здійснює спостереження за виборами у межах відповідного
територіального округу, в якому він зареєстрований як спостерігач.
Офіційний

спостерігач

від

громадської

організації,

зареєстрований

Центральною виборчою комісією, здійснює спостереження за виборами на
всій території загальнодержавного округу» (частина 5 стаття 58).
Спробу щодо розведення близьких за змістом, але різних за значенням
понять «моніторинг» та «спостереження» у рамках громадського контролю
за виборами було зроблено українською вченою В. Круглашовою, яка звертає
увагу «хоча поняття ―спостереження‖ та ―моніторинг‖ є синонімічними,
однак ―спостереження‖, теоретично, є більш пасивним та пов‘язане із
процесом

збору

інформації.

Терміном

спостереження

зазвичай
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характеризується діяльність короткострокових місій. У той час як
―моніторинг‖ є активнішою діяльністю, моніторингом називають, як
правило, довгострокові місії» [77, c. 12-13]. На додаток до своєї думку
В. Круглашова також зазначає, що «у практичному вимірі міжнародне
спостереження та міжнародний моніторинг є одним і тим самим видом
діяльності. А у випадку перекладу словосполучень ―election observation‖ і
―election monitoring‖ на пострадянському просторі використовується єдине
поняття ―спостереження за виборами‖»[77, c. 12-13].
Отже, з огляду на вище викладене слід визнати, що термін
«громадський контроль за виборами» є більш ширшим та всеохоплюючим
ніж терміни «моніторинг» та «спостереження», які розкривають лише окремі
складові громадського контролю, у той час як термін «громадський контроль
за виборами» дозволяє в межах своєї морфологічної конструкції змістовно
охопити увесь спектр позадержавних суб‘єктів, які у той чи інший спосіб
здійснюють свою діяльність під час підготовки та проведення виборів з
метою унеможливлення та виявлення порушень виборчого законодавства
України, а також зловживань, які мають місце під час підготовки та
проведення виборів. Додає аргументів на користь вживання саме терміну
«громадський контроль» та обставина, що цей термін утвердився як у
вітчизняній юридичній науці, так і активно застосовується у чинному
законодавстві України.
Поняття «громадський контроль за виборами» застосовується у
виборчому законодавстві деяких країн. Наприклад, Федеральний закон
Російської Федерації «Про забезпечення конституційних прав громадян
обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування» від 26
листопада 1996 року № 138-ФЗ містить навіть окрему Главу яка називаються
«Громадський контроль за підготовкою і проведенням виборів». У статті 18
цього Закону встановлено, що «кандидати, довірені особи кандидатів,
виборці, виборчі об‘єднання і громадські об‘єднання мають право на
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здійснення громадського контролю за підготовкою і проведенням виборів»
[108].
Громадському контролю за виборами в Україні властиві наступні
сутнісні риси:
1) багатомірний характер діяльності – громадський контроль за
виборами

в

Україні

здійснюється

через

різноманітні

форми

та

з

застосуванням цілого комплексу методів та способів шляхом збору
інформації з відкритих джерел, проведення, спостереження та перевірки
процесу підготовки та проведення виборів в Україні;
2) позадержавний характер суб‘єктів – громадський контроль за
виборами в Україні здійснюється суб‘єктами, які мають виключно неурядову
приналежність;
3) полісуб‘єктність – громадський контроль за виборами в Україні
здійснюється

різними

позадержавними

громадянами,

громадськими

організаціями,

суб‘єктами:
громадськими

звичайними
спілками,

засобами масової інформації, інформаційними агентствами, офіційними
спостерігачами за виборами, соціологічними службами, політичними
партіями, кандидатами на виборні посади тощо;
4) особливий предмет здійснення – громадський контроль здійснюється
лише за підготовкою та проведенням виборів в Україні, оминаючи при цьому
інші види діяльності, які не пов‘язані з виборами. Безумовно, що
громадський контроль може бути продовженим після завершення виборів,
наприклад, за діяльністю виборних осіб та виконання ними своїх виборчих
обіцянок, але у даному випадку такий вид громадського контролю вже буде
поствиборчим, оскільки буде здійснюватися поза межами підготовки та
проведення виборів в Україні;
5) особливий час здійснення – громадський контроль здійснюється не
увесь час, а лише під час підготовки та проведення виборів в Україні. На
підготовчому етапі громадський контроль за виборами виявляється в участі
громадськості у вдосконаленні чинного виборчого законодавства України, а
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також виявлення та усунення ймовірних викликів та загроз, які можуть стати
на заваді проведення вільних, демократичних та чесних виборів;
6) чітко визначена мета – основне призначення громадського контролю
за виборами в Україні є протидія різного роду порушенням чинного
виборчого законодавства та численним зловживанням, які можуть бути
вчиненні під час підготовки і проведення виборів в Україні та вплинути на
встановлений результат волевиявлення виборців під час голосування на
виборах. Громадський контроль за виборами в Україні виступає однією з
важливих

гарантій

щодо

проведення

у

нашій

державі

вільних,

демократичних та чесних виборів.
Отже, під поняттям «громадський контроль за виборами в Україні» слід
розуміти багатомірну діяльність, яка здійснюється різними позадержавними
суб‘єктами шляхом збору інформації з відкритих джерел, проведення
спостереження та перевірки процесу підготовки та проведення виборів з
метою

протидії

порушенням

та

зловживанням

чинного

виборчого

законодавства для забезпечення проведення в Україні вільних, чесних та
демократичних виборів.

Висновки до розділу 1
1. Питання конституційно-правових засад громадського контролю за
виборами отримало досить ґрунтовне вивчення крізь призму філософського,
соціального, політичного та правових підходів. В основі філософського
підходу

до

дослідження

конституційно-правових

засад

громадського

контролю за виборами лежить прагнення щодо глибинного осмислення цього
виду діяльності шляхом розкриття сенсу, встановлення цінності та
визначення місця і ролі громадського контролю за виборами в системі
демократичного правління при проведенні виборів. Соціальний теоретичний
підхід до дослідження конституційно-правових засад громадського контролю
за виборами ґрунтується на здатності громадянського суспільства виступати
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тією силою, яка спроможна зорганізуватися для громадського контролю за
виборами та у випадку необхідності протистояти різного роду перешкодам та
викликам під час його здійснення. Політичний теоретичний підхід до
дослідження конституційно-правових засад громадського контролю за
виборами заснований на розумінні громадського контролю за виборами як
одного з вияву влади громадян, що виявляється не лише під час виборів, коли
виборці голосують за тих чи інших кандидатів, або політичні партії, але й
також під час спостереженням за ходом підготовки та проведення виборів.
Правовий теоретичний підхід до дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами ґрунтується на тому, що здійснення
громадського контролю за виборами є проявом суб‘єктивного виборчого
права

та

як

правило

має

здійснюватися

за

чітко

встановленими

конституційним законодавством процедурами та правилами.
2. Основу методології дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами складають як загальнонаукові методи,
так і галузеві методи, які властиві лише юридичній науці. Комплексне
застосування різних загальнонаукових та галузевих наукових методів
дозволяє порівняти, співставити, проаналізувати громадський контроль за
виборами з різних дослідницьких кутів та наукових парадигм. При
застосуванні різних груп методів при дослідженні конституційно-правових
засад громадського контролю за виборами в Україні було вироблено три
важливі методологічні принципи. По-перше, виправданість та доцільність у
застосуванні наукового методу при дослідженні конституційно-правових
засад громадського контролю за виборами в Україні, за якого метод не
застосовувався лише за ради самого методу, а застосовувався виключно з
пізнавальною метою при дослідженні того чи іншого аспекту конституційноправових засад громадського контролю за виборами. По-друге, застосування
наукових методів з різних галузей наук ґрунтувалося на виключенні їхньої
внутрішньої неузгодженості для того щоб зазначені методи мали внутрішньо
упорядкований та логічний характер, доповнювали один одного, а не взаємо
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виключали у межах методології дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами. По-третє, методологія дослідження
конституційно-правових

засад

громадського

контролю

за

виборами

обов‘язково враховує високий динамізм громадського контролю за виборами,
який швидко змінюється та вдосконалюється разом зі стрімкою зміною
суспільних відносин у сфері безпосередньої демократії.
3. Громадському контролю за виборами в Україні властиві наступні
сутнісні риси: 1) багатомірний характер діяльності – громадський контроль
за виборами в Україні здійснюється через різноманітні форми та з
застосуванням цілого комплексу методів та способів на різних видах виборів,
які проводяться в Україні; 2) позадержавний характер суб‘єктів –
громадський контроль за виборами в Україні здійснюється суб‘єктами, які
мають неурядову приналежність; 3) полісуб‘єктність – громадський контроль
за виборами в Україні здійснюється різними позадержавними суб‘єктами:
звичайними

громадянами,

громадськими

організаціями,

громадськими

спілками, засобами масової інформації, інформаційними агентствами,
офіційними

спостерігачами

за

виборами,

соціологічними

службами,

політичними партіями, кандидатами на виборні посади тощо; 4) особливий
предмет здійснення – громадський контроль здійснюється лише за
підготовкою та проведенням виборів в Україні, оминаючи при цьому інші
види діяльності, які не пов‘язані з виборами; 5) особливий час здійснення –
громадський контроль здійснюється не увесь час, а лише під час підготовки
та проведення виборів в Україні; 6) чітко визначена мета – основне
призначення громадського контролю за виборами в Україні є протидія
різного роду порушенням чинного виборчого законодавства та численним
зловживанням, які можуть бути вчиненні під час підготовки і проведення
виборів в Україні та вплинути на встановлений результат волевиявлення
виборців під час голосування на виборах.
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РОЗДІЛ 2.
МІЖНАРОДНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИБОРАМИ
2.1. Міжнародні стандарти громадського контролю за виборами
Міжнародний рівень правового регулювання громадського контролю за
виборами передбачає встановлення загальних міжнародних стандартів на
основі відповідних передових національних практик демократичних держав
різних регіонів світу. Потреба щодо встановлення мінімальних загальних
правил гри для здійснення громадського контролю за виборами якраз на
міжнародному рівні детермінована тим, що доволі часто на національному
рівні,

у

тому

числі

й

в

чинному

національному

законодавстві,

цілеспрямовано або несвідомо створюються перепони для участі інститутів
громадянського суспільства у здійсненні контролю за виборами з метою
забезпечення їх проведення відповідно до загальновизнаних міжнародних
принципів міжнародного права, а саме загального та рівного виборчого
права, вільних та справедливих виборів, які відбуваються шляхом таємного
голосування. Слушною у даному разі є думка української вченої Н.
Оніщенко, що імплементація в законодавство України міжнародних
стандартів

є

зовнішньоінтеграційним

аспектом

щодо

підвищення

ефективності законодавства [109, c. 3].
У

вітчизняній

юридичній

науці

поняття

«міжнародні

виборчі

стандарти» є найбільш всеохоплюючою категорією, яка включає до себе різні
аспекти міжнародних стандартів, які пов‘язані не лише з належним рівнем
підготовки та проведення виборів, але й гарантуванням реалізації виборчих
прав різними категоріями громадян, недопущення дискримінації під час
виборчого процесу, можливостями різних суб‘єктів здійснювати громадський
контроль за виборами, унеможливлення будь-яких проявів фальсифікацій на
виборах. Багатоаспектний характер міжнародних стандартів громадського
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контролю за виборами опосередкований тим, що такого роду контроль
охоплює увесь період підготовки і проведення виборів та здійснюється на
усіх без виключення етапах виборчого процесу з залученнях до цього
процесу широко спектру позадержавних суб‘єктів, які використовують різні
форми громадського контролю за виборами.
З огляду на багатоаспектний характер виборів як форми народного
волевиявлення, міжнародні виборчі стандарти мають різні термінологічні
конструкції. Наприклад, український вчений Ю. Ключковський звертає
увагу, що міжнародні виборчі стандарти в наукових джерелах позначають
термінами «стандарти виборів», «стандарти в галузі вільних виборів»,
«стандарти демократичних виборів», «стандарти у сфері забезпечення
виборчих прав громадян», «стандарти гарантування виборчих прав і свобод
громадян» та «стандарти виборчого процесу» [55, c. 104]. Попри різні назви
вище вказаних термінів, зміст їх, хоч і в різних межах, полягає в одному –
визначити загальні критерії, які наддадуть змогу ствердно сказати, що
вибори відбулися вільно, чесно та демократично, незалежно від особливостей
національного виборчого законодавства та національної виборчої системи.
Міжнародні стандарти у сфері виборчого права або міжнародні виборчі
стандарти, звертає увагу український вчений В. Федоренко, це «система
вимог

загальноприйнятих

норм

і

принципів

міжнародного

права,

міжнародних договорів, а також рекомендаційних документів ООН, Ради
Європи, Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, інших міжнародних інституцій,
які передбачають утвердження певних універсальних і бажаних для
демократичних держав взірців належної правотворчої та правозастосовної
практики щодо реалізації та гарантування права громадян обирати і бути
обраним» [250, c. 13]. Тому міжнародні стандарти громадського контролю за
виборами є похідними від міжнародних виборчих стандартів, які у своє чергу
значною мірою обумовлені міжнародними стандартами у галузі прав
людини, оскільки не можливо забезпечити проведення вільних, чесних та

81
демократичних виборів без дотримання конституційних прав і свобод
людини та громадянина.
Міжнародні стандарти громадського контролю за виборами закріплені
в численних міжнародних актах, які були прийняті в різні роки та у межах
різних міжнародних організацій. За обов‘язковістю виконання міжнародні
стандарти громадського контролю за виборами слід розділити на дві групи:
1) міжнародні стандарти громадського контролю за виборами, які закріплені
в міжнародних актах так званого «жорсткого права», під якими слід розуміти
міжнародні договори, які були ратифіковані Верховною Радою України та
мають

загальнообов‘язковий

характер;

2)

міжнародні

стандарти

громадського контролю за виборами, які закріплені в міжнародних актах так
званого «м‘якого права», які носять рекомендаційний характер, але беруться
до уваги національними владними інституціями в нормопроектній та
правозастосовній практиці.
До числа основних міжнародних актів так званого «жорсткого права»,
які визначають міжнародні стандарти здійснення громадського контролю за
виборами, слід віднести: 1) Конвенцію про захист прав людини та
основоположних свобод 1950 року [243, c. 19-20]; 2) Міжнародну конвенцію
про

ліквідацію

всіх

форм

расової

дискримінації

1965

року

[64];

3) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року [89];
4) Конвенцію Організації Об‘єднаних Націй про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 року [65]; 5) Конвенцію ООН
проти корупції 2003 року [62].
Відповідно групу основних міжнародних актів так званого «м‘якого
права», які визначають міжнародні стандарти здійснення громадського
контролю за виборами, складають: 1) Загальна декларація прав людини 1948
року [39]; 2) Документ Копенгагенської наради Конференції з людського
виміру НБСЄ 1990 року [31]; 3) Декларація про критерії вільних і
справедливих виборів Міжпарламентського Союзу 1994 року [24]; 4) Кодекс
належної практики у виборчих справах, ухвалений Венеціанською комісією
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2002 року [58]; 5) Кодекс належної практики щодо політичних партій,
ухвалений Венеціанською Комісією 2008 року [263]; 6) Кодекс кращих
практик участі громадськості в процесі прийняття рішень 2009 року [57].
Звичайно вище наведений перелік не є вичерпним, а стосується лише
основних міжнародних актів «м‘якого права», які визначають міжнародні
стандарти здійснення громадського контролю за виборами, оскільки такого
роду документів останнім часом прийнято досить багато, та їх кількість
постійно збільшується.
Взаємозв‘язок міжнародних стандартів громадського контролю за
виборами, які закріплені в міжнародних актах так званого «жорсткого права»
та «м‘якого права», виявляється у наступному:
1. Міжнародні стандарти громадського контролю за виборами, що
визначені

міжнародними

загальнообов‘язковий

актами

стрижень

«жорсткого

міжнародних

права»,

стандартів

становлять
громадського

контролю за виборами та виступають важливою гарантією його здійснення і
захисту у випадку обмеження чи заборони будь-яких форм громадського
контролю за виборами. Особливістю міжнародних стандартів громадського
контролю за виборами, які закріплені в міжнародних актах «жорсткого
права», є їх підвищена стабільність, сталість та загальнообов‘язковість.
2. Міжнародні стандарти громадського контролю за виборами, що
визначені міжнародними актами «м‘якого права», здебільшого деталізують
та розвивають міжнародні стандарти громадського контролю за виборами,
що визначені міжнародними актами «жорсткого права», роблячи їх зміст
більш глибшим та зрозумілим для використання та застосування під час
здійснення громадського контролю за виборами. Особливістю міжнародних
стандартів

громадського

контролю

за

виборами,

які

закріплені

в

міжнародних актах «м‘якого права», є їх більша змінність, розгорнутий та
деталізований характер, однак якщо вони виходять за межі стандартів, які
визначені

міжнародними

рекомендаційний характер.

актами

«жорсткого

права»,

то

мають
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3. Передові та новітні ідеї щодо здійснення громадського контролю за
виборами спочатку отримують своє закріплення саме в міжнародних актах
«м‘якого права», які є більш гнучкими та зручними для цього, оскільки не
потребують тривалих та складних процедур схвалення, як це відбувається під
час прийняття та введення в дію міжнародних актів «жорсткого права». Тому
міжнародні стандарти громадського контролю за виборами, що визначені
міжнародними актами «м‘якого права», характеризуються новизною та
прогресивністю, через що такого роду стандарти доволі часто швидше
проникають на національний рівень, ніж отримають своє утвердження в
міжнародних актах «жорсткого права».
4. У кількісному співвідношенні міжнародні стандарти громадського
контролю за виборами, що визначені міжнародними актами так званого
«м‘якого права», безумовно складають переважну більшість порівняно з
міжнародними актами так званого «жорсткого права», з огляду на більш
простіший характер їхнього прийняття та введення у дію. При застосуванні
стандартів громадського контролю за виборами, що визначені міжнародними
актами так званого «м‘якого права», безумовно мають братися до уваги
міжнародний авторитет та репутація міжнародної організації, в межах якої
вони були прийняті.
Аналіз вище зазначених міжнародних актів як загальнообов‘язкового,
так і рекомендаційного характеру, дозволяє виокремити наступні основні
міжнародні стандарти громадського контролю за виборами:
1. Участь інститутів громадянського суспільства у здійсненні контролю
за виборами є важливою та необхідною умовою для забезпечення проведення
вільних, чесних та демократичних виборів. Основа міжнародних стандартів
громадського контролю за виборами ґрунтується на положенні, що інститути
громадянського суспільства мають та повинні контролювати процес
підготовки та проведення виборів, з метою проведення їх вільно, чесно та у
демократичний спосіб. Основний аргумент щодо необхідності участі
інститутів громадянського суспільства у здійсненні громадського контролю
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за виборами полягає у їх незаангажованості та політичній нейтральності під
час виборчого процесу.
Незалежні

інститути

громадянського

суспільства

зазвичай

користуються довірою та авторитетом у суспільстві, а оскільки їх
результатам довіряють громадяни, то участь інститутів громадянського
суспільства у контролі за виборами помітно посилює соціальну легітимацію
виборів та сприйняття їхніх результатів суспільством. Окрім цього, інститути
громадянського суспільства мають у своєму розпорядженні ресурси,
насамперед людські, які відсутні у державному апараті, яким би він великим
не був. Зарубіжний фахівець з виборчого права Ів Лєтерм підкреслює, що
«демократія – це система, в якій уряд контролюється народом, а всі люди є
рівними з точки зору здійснення такого контролю» [253, c. VII].
У розділі ІІІ.і Кодексу кращих практик участі громадськості в процесі
прийняття рішень 2009 року вказано, що «неурядові організації становлять
найважливішу складову процесу участі у відкритому, демократичному
суспільстві завдяки залученню великої кількості осіб. Той факт, що багато
хто з цих осіб також є виборцями, підкреслює додатковий зв‘язок з
представницькою демократією» [57]. У Преамбулі Конвенції про стандарти
демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах-учасницях СНД
2002 року наголошено, що самі «вибори є одним з політичних і правових
інструментів стабільного громадянського суспільства» [61]. У Преамбулі
Декларації глобальних принципів непартійного спостереження за виборами
громадськими

організаціями

2012

року

зазначено,

що

«непартійне

спостереження і моніторинг виборів громадськими організаціями стали
одним з найбільш зримих і значущих проявів демократичного розвитку в
усьому світі. [...] Непартійні громадські спостерігачі за виборами можуть
розглядатися в якості правозахисників, що спеціалізуються на захисті
громадянських і політичних прав, без яких неможливі справжні вибори»
[265].

85
Отже, з точки зору міжнародних стандартів участь інститутів
громадянського суспільства у здійсненні громадського контролю за
виборами дозволяє: покращити чинне виборче законодавство напередодні
проведення виборів; попередити можливі зловживання та порушення
виборчого законодавства, а також виявити та проінформувати про них
суспільство; надати неупереджену оцінку щодо стану проведення виборів;
посилити

сприйняття

результатів

виборів

суспільством.

Переважно

міжнародні стандарти щодо безпосередньої участі інститутів громадянського
суспільства у здійсненні громадського контролю за виборами на сьогодні
визначається міжнародними актами так званого «м‘якого» права.
2. Ефективний громадський контроль за виборами можливий лише за
умови забезпечення реалізації основоположних прав і свобод. В юридичній
науці неодноразово підкреслювався тісний взаємозв‘язок міжнародних
стандартів у галузі прав людини та міжнародних виборчих стандартів.
Наприклад, українські вчені М. Баймуратов та Б. Кофман вказували, що в
основні міжнародних виборчих стандартів лежить основоположне прагнення
дотримання прав і свобод людини і громадянина під час проведення виборів
[4, c. 55]. Український вчений М. Смокович звертає увагу, що громадський
контроль за проведенням виборів є не чим іншим як формою участі громадян
України у виборчому процесі [232, c. 51].
На

зв‘язок

прав

людини

та

проведення

вільних,

чесних

та

демократичних виборів звернуто увагу і в деяких міжнародних актах, які
визначають міжнародні стандарти громадського контролю за виборами.
Наприклад, у пункті 60 Кодексу належної практики у виборчих справах,
ухвалений Венеціанською комісією 2002 року, визначено, що «проведення
демократичних виборів і, отже, саме існування демократії неможливо уявити
без дотримання прав людини, зокрема свободи слова й друку та свободи
зборів і асоціацій в політичних цілях, включаючи створення політичних
партій. Дотримання цих свобод є суттєво важливим, а надто під час виборчих
кампаній» [58].
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У Декларації принципів міжнародного спостереження за виборами, яка
схвалена

Виконавчою

Радою

Асоціації

організаторів

виборів

країн

Центральної та Східної Європи (АОВЦСЄ) 31 березня 2006 року, зазначено,
що «дійсно демократичні вибори не можуть бути забезпечені без постійної
реалізації широкого кола прав і основних свобод людини за відсутності
дискримінації» [27]. У Преамбулі Декларації глобальних принципів
непартійного спостереження за виборами громадськими організаціями 2012
року вказано, що «для справжніх виборів потрібні повага і дотримання прав і
основних свобод людини, включаючи свободи об‘єднання, мирного зібрання,
слова, друку, пересування, безпеки особистості, право потенційних виборців
і кандидатів на рівний захист з боку закону, а також на прийняття
ефективних заходів, якщо виборчі права порушуються» [265].
Отже, ефективність у громадському контролі за виборами можливо
досягти лише за умови наявності у громадян широкого спектру прав і свобод,
якими вони можуть вільно та постійно користуватися під час підготовки та
проведення

виборів.

Тому

взаємозв‘язок

міжнародних

стандартів

громадського контролю за виборами та міжнародних стандартів у галузі прав
людини є більш ніж очевидним. Саме потужне ядро міжнародних стандартів
у галузі прав людини створило сприятливе підґрунтя для становлення та
розвитку міжнародних стандартів громадського контролю за виборами, які з
часом все помітніше отримують свою імплементацію в національному
законодавстві країн різних регіонів світу.
3. Міжнародні принципи виборчого права є підґрунтям та орієнтиром
для здійснення громадського контролю за виборами. Уперше стандарт щодо
належного

рівня

проведення

виборів

на

основі

загальновизнаних

міжнародних принципів виборчого права було визначено у статті 21
Загальної декларації прав людини 1948 року, в якій чітко вказано, що «воля
народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у
періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні проводитись при
загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж
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через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування» [39].
Згодом вище вказані міжнародні засади проведення виборів та реалізації
виборчого права були підтверджені у міжнародних актах «жорсткого права»,
що у свою чергу додало значно більшої ваги міжнародним принципам
виборчого права.
В Європі першим загальнообов‘язковим міжнародним актом стала
Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, яка
у статті 3 Першого протоколу гарантує у державах-членах Ради Європи
можливість здійснення громадського контролю з метою забезпечення
проведення вільних та періодичних виборів законодавчого органу шляхом
таємного голосування [64]. Досить влучно висловився щодо особливостей
зазначеної Конвенції фахівець у галузі міжнародного права, суддя
Європейського суду з прав людини Дж. Фіцморіс, який зазначив, що
«Європейська конвенція про захист прав людини була конвенцією зовсім
нового типу, раніше не відомого; вона передбачала для держав-учасниць такі
зобов‘язання, які уряди раніше ніколи не брали, а її ідеї лише на двадцять
років раніше (до 1940 року), імовірно, розглядалися б не тільки як безглузді,
але й такі, що виходять за нормальні межі міжнародного права. Це передусім
стосується революційного положення про право громадянина звертатися на
свій власний уряд до міжнародного судового форуму» [243, c. 19-20].
Положення Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод знайшли своє тлумачення та розвиток у Практиці Європейського суду
з прав людини, без якої неможливо осягнути увесь зміст цієї Конвенції.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого
2006 року № 3477-ІV суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та
практику Суду як джерело права [128], що у свою чергу помітно прискорює
імплементацію новітніх підходів до розуміння Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод до національного законодавства України.
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У

Практиці

Європейського

суду

з

прав

людини

здійснення

громадського контролю за виборами здебільшого ґрунтується на принципах
«дієвої політичної демократії» (Mathieu-Mohin та Clerfayt проти Бельгії,
§ 47), свободі вираження поглядів, оскільки особливо важливим є те, щоб у
період, що передує виборам, існувала можливість вільної циркуляції думок і
всіх видів інформації (Bowman проти Сполученого Королівства, § 42), а всі
обмеження та додаткові вимоги, які встановлюються під час виборів мають
«переслідувати легітимну мету» та відповідати принципу «пропорційності»
(Sukhovetskyy проти України, §§ 61-62, 72-73) [118, c. 5, 20].
Наріжним принципом у розгляді Європейським судом з прав людини
заяв, що стосуються виборчих питань є принцип верховенства права, який
завдяки своїй універсальності доволі часто використовується Європейським
судом з прав людини у складних справах, особливо коли мова йде про
встановлення балансу загальних та приватних інтересів. Наприклад, у § 50
Рішення Європейського суду з прав людини від 14 жовтня 2010 року в справі
«Щокін проти України» (Заяви № 23759/03 та № 37943/06) вказано, що
верховенство

права

–

це

«один

із

основоположних

принципів

демократичного суспільства, притаманний усім статтям Конвенції. Таким
чином, питання, чи було дотримано справедливого балансу між загальними
інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав окремої
особи, виникає лише тоді, коли встановлено, що оскаржуване втручання
відповідало вимозі законності і не було свавільним» [207].
Український

вчений

М.

Смокович

підкреслює,

що

«принцип

верховенства права наскрізь пронизує міжнародні стандарти, які є
регулятором виборчих відносин та виборчих процедур. […] принцип
верховенства права завжди доповнює міжнародний стандарт, чим дозволяє
цей стандарт ще більше удосконалити, уніфіковувати та розвивати в бік
покращення захисту прав людини» [232, c. 258-259]. Отже, принцип
верховенства права є важливим орієнтиром щодо визначення міжнародних
стандартів здійснення громадського контролю за виборами, особливо в
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контексті встановлення виборчих процедур та правил з точки зору відповіді
на питання – сприяють чи обмежують вони діяльність інститутів
громадянського суспільства під час підготовки та проведення виборів?
Надання загальнообов‘язковості міжнародним принципам виборчого
права у світовому масштабі сприяло прийняття у 1966 році Міжнародного
пакту про громадянські і політичні права, який у статті 25 передбачає
можливість здійснення громадського контролю з метою забезпечення права
голосувати і бути обраним без необґрунтованих обмежень на справжніх
періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного
виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують свободу
волевиявлення виборців [89]. Важливість прийняття цього Міжнародного
пакту для можливості здійснювати громадський контроль за виборами важко
переоцінити, оскільки уперше в рамках ООН на рівні загальнообов‘язкового
міжнародного договору були закріплені основоположні принципи виборчого
права,

які

доволі

швидко

поширилися

по

усьому

світу та

були

імплементовані до національного законодавства переважної більшості
держав світу. Потреба в міжнародному та конституційному закріпленні
основоположних принципів виборчого права полягає у тому, що вони
складають зміст та призначення громадського контролю за виборами.
Важливим аспектом у взаємодії міжнародних принципів виборчого
права та міжнародних стандартів громадського контролю за виборами є
усунення будь-якої дискримінації під час підготовки та проведення виборів.
Першим кроком у цьому напрямі стало прийняття в 1965 році Міжнародної
конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, яка у статті 5
обумовлює необхідність здійснення громадського контролю за виборами з
метою забезпечення рівності кожної людини перед законом, без розрізнення
раси, кольору шкіри, національного або етнічного походження, особливо
щодо здійснення права брати участь у виборах шляхом голосування і
виставляння своєї кандидатури на основі загального і рівного виборчого
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права, права брати участь в управлінні країною, так само як і в керівництві
державними справами на будь-якому рівні [64].
Привернення уваги до несприйняття різних форм расової дискримінації
на міжнародному рівні стало потужним поштовхом до діяльності численних
міжнародних, національних, регіональних та місцевих правозахисних
громадських інституцій, завдяки сукупній діяльності яких вдалося подолати
таке ганебне явище як расова дискримінація, особливо під час реалізації
виборчих

прав.

Тому

в

значній

частині

держав

питання

расової

дискримінації, у тому числі й під час проведення виборів, не мають
системного характеру, хоча про повне викорінення цієї проблеми у світі
говорити наразі передчасно, що у свою чергу змушує до постійного
громадського контролю у цій сфері суспільних відносин. Окрім цього, слід
погодитися

з

думкою

української

вченої

Н. Пархоменко,

що

саме

громадянське суспільство відіграє надзвичайно важливу роль у захисті прав і
свобод людини і громадянина [113, c. 116].
Помітним продовженням на міжнародному рівні щодо подолання
дискримінації під час виборів стало прийняття у 1979 році Конвенції
Організації Об‘єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок, яка гарантує можливість здійснення громадського контролю за
виборами з метою ліквідації дискримінації щодо жінок під час реалізації
ними

свого

здійснюється

виборчого
за

права.

виконанням

Громадський

контроль

державами-сторонами

за
цієї

виборами
Конвенції

позитивних зобов‘язань щодо вжиття усіх необхідних заходів для ліквідації
дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни і,
зокрема, забезпечення жінкам на рівних умовах з чоловіками право
голосувати на всіх виборах та бути обраними до всіх публічно виборних
органів (стаття 7) [65].
Треба відзначити, що Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок 1979 року стала безпосереднім результатом
багаторічної роботи міжнародної жіночої спільноти за виборчі права жінок,
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яка ще з самого свого початку оформилася в окремий громадський рух –
«суфражизм». Завдяки прийняттю цієї Конвенції та її ратифікації державами,
можливості жінок щодо реалізації свого не лише активного, але й пасивного
виборчого права помітно покращилися по усьому світу. Наприклад, серед
пострадянських країн чергування у виборчих списках за ознакою статі чи не
першою запровадила Вірменія, де відповідно до частин 4 і 10 статті 83
Виборчого кодексу Республіки Вірменія 2016 року, в першій частині
загальнодержавного виборчого списку партії, блоку партій, кожної з партій,
включених до блоку, починаючи з першого номера число представників
кожної статі, виражене в трійках будь-яким цілим числом (1-3 , 1-6, 1-9 і
продовжуючи таким чином – до закінчення списку), не повинно
перевищувати

70

відсотків.

Число

представників

кожної

статі

в

територіальному виборчому списку бере участь у виборах партії (бере участь
у виборах блоку партій) не повинно перевищувати 70 відсотків [271].
Виключенням з загальносвітової тенденції щодо розширення прав
жінок не є і Україна, де завдяки активності жіночого руху вдалося розширити
можливості жінок балотуватися на виборах за партійними списками на
парламентських та місцевих виборах. Відповідно до частини 12 статті 154
Виборчого кодексу України на виборах народних депутатів України під час
формування загальнодержавного та регіональних виборчих списків партія
повинна забезпечити присутність у кожній п‘ятірці (місцях з першого по
п‘яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і
жінок (не менше двох кандидатів кожної статі). Така вимога діє і на місцевих
виборах в Україні, де згідно з частиною 9 статті 219 Виборчого кодексу
України, під час формування єдиного та територіальних виборчих списків
організація партії повинна забезпечити присутність у кожній п‘ятірці (місцях
з першого по п‘яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку
чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі) [15].
4. Національне виборче законодавство має надавати усім виборцям
можливість здійснювати громадський контроль на виборах, оскільки активне
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виборче право – це не лише право голосувати на виборах, але й право на
захист свого права голосу від будь-яких обмежень та заборон. Слушною у
даному разі є думка зарубіжних вчених В. Полянского та І. Борисова, які
зазначають, що виборець «має право брати участь у здійсненні громадського
контролю на виборах без спеціального уповноваження в силу свого
загального конституційно-правового статусу. Він може спостерігати за ходом
виборчої кампанії, отримувати інформацію про вибори з відкритих джерел,
реагувати на неї, стежити за процесом голосування в період свого
перебування

в приміщенні

для

голосування

з метою голосування,

знайомитися з інформацією про підсумки голосування і результати виборів»
[102, c. 44].
У міжнародних актах з виборчого права можливість здійснення
виборцями громадського контролю за виборами хоч прямо і не передбачена,
але вона обмовлена міжнародним стандартом, відповідно до якого виборці
мають право на участь у вільних, чесних, періодичних та без будь-яких
фальсифікацій виборах, які проводяться на основі загального та рівного
виборчого права шляхом таємного голосування. Належне проведення виборів
у відповідності до загальновизнаних міжнародних принципів виборчого
права в першу чергу залежить від активності та самоорганізації самих
виборців, які мають нульову толерантність до фальсифікацій на виборах та
здатні їм протистояти як на індивідуальному, та і груповому рівні.
5. Кандидати, партії, їх уповноважені особи та представники мають та
повинні здійснювати контроль за виборами, але у межах визначених
національним виборчим законодавством норм для того щоб унеможливити
використання ними громадського контролю за виборами як замаскованої
форми втручання у виборчий процес. Політична партія, відповідно до пункту
11 Кодексу належної практики щодо політичних партій, ухвалений
Венеціанською Комісією 12-13 грудня 2008 року, це – «об‘єднання,
завданням

якого

є

висування

кандидатів

на

виборах,

щоб

бути

представленою у політичних інституціях та здійснювати політичну владу на
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будь-якому рівні –національному, регіональному чи місцевому або на всіх
трьох рівнях» [263]. У пункті 26 Документу Копенгагенської наради
Конференції з людського виміру НБСЄ 1990 року підкреслюється, що
політичні партії відіграють важливу роль у плюралістичних суспільствах,
тому у пункті 5.4 встановлено, що має бути «чіткий поділ між державою і
політичними партіями; зокрема, політичні партії не будуть зливатися з
державою» [31].
Для того щоб політичні партії здійснювали взаємний контроль один
одного, принаймні на етапі роботи виборчих комісій у пункті 3.1.(е) Кодексу
належної практики у виборчих справах 2002 року встановлено, що
«політичні партії мають бути рівною мірою представлені у виборчих комісіях
або мають мати змогу спостерігати за роботою відповідного безстороннього
органу. Рівність може витлумачуватися як абсолютна або пропорційна» [58].
Вище наведене положення, як свідчить виборча практика, є цілком
виправданим, оскільки політичні партії та кандидати з метою досягнення
політичної влади через перемогу на виборах часто використовують не лише
законні, але й маніпулятивні та незаконні методи, на що вже зверталася увага
у першому розділі дисертації. Тому в міжнародних актах все помітніше
простежується пряма вимога, що політичні партії та кандидати під час
виборів мають діяти в рамках чинного законодавства, а також покладання в
міжнародних актах зобов‘язань на політичні партії та кандидатів під час
їхньої участі у виборах не порушувати громадський спокій та не підбурювати
своїх прихильників до неправомірних дій.
Наприклад, у п. 9 розділу 3 Декларації про критерії вільних і
справедливих виборів 1994 року зазначено, що «кандидат, партія несуть
відповідальність перед суспільством. Перш за все, жоден кандидат або
політична партія не повинні використовувати насильство» [24]. У статті 8
Конвенції про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у
державах-учасницях СНД 2002 року підкреслено, що «жоден кандидат або
жодна політична партія (коаліція) […] не має права використовувати методи
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психічного, фізичного, релігійного примусу чи заклики до насильства, або
погрози застосування насильства, або будь-які інші форми примусу» [61]. У
пункті 17 Кодексу належної практики щодо політичних партій 2008 року
встановлено, що – по-перше, «політичні партії повинні дотримуватися
цінностей, які виражені у міжнародних правових документах щодо
здійснення громадянських та політичних прав»; по-друге, «партії повинні
поважати Конституцію та закон. Проте ніщо не може перешкодити їм
намагатися змінити як конституцію, так і законодавство законними
засобами» [263].
6. Об‘єктом громадського контролю за виборами є не лише діяльність
органів публічної влади та виборчих комісій, але й діяльність політичних
партій та кандидатів, які беруть участь у виборах. На рівні міжнародних
документів так званого «жорсткого права» цей міжнародний стандарт
громадського контролю за виборами уперше було визначено в 2003 році,
коли була прийняття Конвенція ООН проти корупції. У статті 7 цієї
Конвенції гарантовано можливість здійснення громадського контролю з
метою посилення прозорості у фінансуванні кандидатур на виборні державні
посади та, у належних випадках, у фінансуванні політичних партій [62].
Особливість громадського контролю за виборами, порівняно з громадським
контролем за владою, є те, що він здійснюється не лише щодо органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій
різного рівня, але й також щодо кандидатів та політичних партій, особливо у
такій важливій та чутливій сфері як фінансування їхніх виборчих фондів.
Слушною у даному разі є думка Кофі А. Аннана, який зазначає, що
йому «часто доводилося бачити, як гроші негативно впливають на політику
та державне управління. Зростає кількість доказів того, що корупція та
неврегульовані пожертви згубно впливають на політику та підривають
цілісність виборчого процесу. У деяких країнах гроші від організованої
злочинності проникають у політику, дозволяючи брати під контроль
чиновників на виборних посадах і державні інституції. Ці загрози для
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демократичної політики пояснюють, чому значна кількість людей по всьому
світу зневірюється в політиках і демократичних процесах» [253, c. IV].
Отже, проникнення великих грошей до політики помітно підвищує
корупційні ризики у владі, що у свою чергу знижує ефективність влади
протидіяти незаконним фінансуванням кандидатів та політичних партій через
помітний вплив останніх після їх обрання до органів публічної влади та
набуття відповідних владних повноважень. Тому саме незалежні інституції
громадського суспільства можуть бути неупередженим суб‘єктом щодо
контролю за фінансуванням виборчих фондів кандидатів та політичних
партій за умови отримання відповідних належних правових засобів та
інструментів для своєї діяльності. Ось чому так важливо реалізувати
міжнародний

стандарт

щодо

здійснення

громадського

контролю

за

фінансуванням виборчих фондів кандидатів та політичних партій, який
закріплений у Конвенції ООН проти корупції 2003 року.
7. Офіційне спостереження на виборах, у тому числі міжнародними та
іноземними місіями, є неодмінною запорукою проведення вільних, чесних та
демократичних

виборів.

Перший

відомий

випадок

міжнародного

спостереження в сучасній історії відносять до 1857 року, коли європейська
комісія в складі представників Росії, Туреччини, Австрії, Великобританії,
Франції, Пруссії спостерігала за всезагальними виборами на спірних
територіях Валахії та Молдови [77, c. 13]. На сьогодні міжнародне
спостереження за виборами є чи не найбільш систематизованою сферою
міжнародних стандартів громадського контролю за виборами.
На необхідність здійснення офіційного спостереження за виборами
безпосередньо вказано у Документі Копенгагенської наради Конференції з
людського виміру НБСЄ 1990 року [31], Декларації про критерії вільних і
справедливих виборів Міжпарламентського Союзу 1994 року [24], Комюніке
Комісії щодо надання Європейським Союзом допомоги у виборах та
проведенні спостереження за виборами 2000 року [264], Конвенції про
стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах-
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учасницях СНД 2002 року [61], Кодексі належної практики у виборчих
справах, ухвалений Венеціанською комісією 2002 року [58], Декларації
принципів міжнародного спостереження за виборами: схвалено Виконавчою
Радою Асоціації організаторів виборів країн Центральної та Східної Європи
(АОВЦСЄ) 31 березня 2006 року [27], Доповіді Венеціанської Комісії про
міжнародно визнаний статус спостерігачів на виборах 2009 року [270],
Декларації глобальних принципів непартійного спостереження за виборами
громадськими організаціями та Кодексі поведінки непартійних громадських
спостерігачів 2012 року [265].
Найбільша проблема визначення міжнародних стандартів офіційного
спостереження за виборами як форми громадського контролю за виборами
полягає у тому, що вони здебільшого визначаються міжнародними актами
так званого «м‘якого» права, тоді коли визначення офіційного спостереження
за виборами на рівні міжнародних актів так званого «жорсткого» права і досі
залишається мінімальним. Парадокс ситуації полягає у тому, що наразі
намітилася тенденція щодо неабиякого збільшення кількості міжнародних
організацій, які спеціалізуються на спостережній діяльності за виборами, а
також стрімко розширюється коло країн, які запрошують для офіційного
спостереження за виборами міжнародні та іноземні спостережні місії.
Унаслідок відсутності чіткого визначення міжнародних стандартів
офіційного спостереження за виборами у міжнародних актах так званого
«жорсткого»

права

відбувається

повільна

імплементація

відповідних

міжнародних стандартів до національного законодавства. Наприклад, у
пунктах 66-67 Доповіді Венеціанської Комісії про міжнародно визнаний
статус спостерігачів на виборах 2009 року звертається увага на те, що лише
21 з 47 держав – членів Ради Європи, плюс Білорусь як кандидат, мають
внутрішні положення щодо спостереження за виборами. Майже всі вони є
молодими демократіями. Із цих 21 держав тільки 8 мають у своєму
виборчому законодавстві положення, які визначають статус спостерігачів на
виборах. 6 держав не надають явного статусу, проте згадують діяльність
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спостерігачів у положеннях, що регламентують виборчий процес. 3 держави
надають повноваження визначати цей статус своїм національним виборчим
органам [270, c. 17-18].
Відсутність чіткого визначення міжнародних стандартів офіційного
спостереження за виборами у міжнародних актах загальнообов‘язкового
характеру

також

породжує

проблему

критеріїв

щодо

здійснення

спостережної діяльності за виборами, через що трапляються непоодинокі
випадки, коли міжнародне та іноземне спостереження за виборами
перетворюється на форму втручання у внутрішньополітичні процеси певної
країни. Усе це в своїй сукупності підриває довіру до міжнародного
спостереження за виборами до громадського контролю за виборами.
З огляду на вище викладене слід звернути увагу, що в юридичній науці
питання щодо віднесення міжнародного спостереження за виборами до
громадського контролю за виборами підтримується не усіма вченими.
Наприклад, зарубіжні вчені В. Полянский та І. Борисов зазначають, що
«інститут міжнародного спостереження не може бути включений в систему
громадського контролю на виборах» [102, c. 78]. Свою думку вказані вчені
аргументують тим, що питання міжнародного спостереження за виборами
лежить у площині міждержавних відносин та визначається міжнародними
зобов‘язаннями держав, що визначається нормами міжнародного публічного
права. Так, В. Полянский та І. Борисов вказують, що «інститут міжнародного
спостереження за виборами є формою міждержавного співробітництва в
гуманітарній сфері, взаємного міжнародного контролю за виконанням
державою своїх міжнародних зобов‘язань в сфері демократичних виборів,
механізмом міжнародного захисту прав людини та громадянина. Така
діяльність здійснюється на двосторонній основі або в рамках міжнародних
організацій, на які держави-учасники поклали відповідні функції» [102, c. 77-78].
Міжнародне спостереження та громадське спостереження за виборами
також розмежоване і в деяких міжнародних документах. Наприклад, у
Преамбулі Конвенції про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і
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свобод у державах-учасницях СНД 2002 року вказується: «прагнучи
закріпити

гарантії

для

організації

громадського

і

міжнародного

спостереження за виборами в державах–учасницях цієї Конвенції». І по
усьому тексту зазначеної Конвенції громадське спостереження і міжнародне
спостереження за виборами подаються як різновиди однієї діяльності [61].
У

контексті

співвідношення

міжнародного

спостереження

та

громадського спостереження за виборами, то дійсно варто погодитися з
тезою, що це різні види, хоч і в межах одного напряму виборчої діяльності.
Однак не віднесення міжнародного спостереження за виборами до
громадського контролю за виборами, на нашу думку, є дещо дискусійним, з
огляду на наступні аргументи з цього питання. По-перше, велику кількість
міжнародних спостерігачів, які направляються до іноземної держави для
міжнародного спостереження за виборами, складають саме представники
міжнародних неурядових організацій, кількість яких по усьому світу стрімко
зростає. По-друге, до складу міжнародних місій від іноземних держав, які
відправляються для спостереження за виборами, доволі часто входять також
представники інститутів громадянського суспільства, які спеціалізуються на
питаннях виборчого права, та відповідно не є представниками органів
публічної влади іноземної держави. По-третє, міжнародне спостереження за
виборами є проявом активності міжнародної громадськості щодо допомоги у
проведенні вільних, чесних та демократичних виборів на запит іноземної
держави,

тобто,

дане

питання

виходить

виключно

за

межі

лише

міждержавних відносин конкретних країн, а стосується питання глобальної
демократії, яка не знає державних кордонів.
На підставі вище вказаного вважаємо, що міжнародне спостереження
за виборами є важливою складовою громадського контролю за виборами та
дозволяє вирішувати питання, які не під силу національним суб‘єктам
громадського контролю за виборами. Однак, для того щоб зняти проблему
критеріїв здійснення міжнародного спостереження за виборами, сприйняття
та визнання їхніх результатів, це питання потребує більш детального
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визначення у міжнародних актах так званого «жорсткого права», які мають
загальнообов‘язковий характер дії.
Важливим

аргументом

на

користь

віднесення

міжнародного

спостереження за виборами до громадського контролю за виборами є те, що
авторитетні міжнародні спостережні місії доволі часто виступають арбітром
у вирішенні протистояння, яке виникає між різними учасниками виборчого
процесу. Слушною у даному разі є думка українського вченого-судді
А. Єзерова, що «в участі міжнародних спостерігачів від поважних
міжнародних організацій та іноземних країн на виборах в Україні зацікавлені
всі учасники виборчого (читай — конфліктного) процесу. Саме до них
будуть апелювати сторони, що програли вибори, саме їхніми висновками
буде підтверджувати свою перемогу інша сторона» [37, c. 165].
8. Засоби масової інформації мають вільно та безперешкодно
висвітлювати процес підготовки та проведення виборів. Стрімке збільшення
кількості міжнародних актів, що стосуються поведінки медіа під час виборів,
говорить про надзвичайно велику роль засобів масової інформації у
здійсненні

громадського

контролю

за

виборами

та

недопущення

зловживанням та маніпуляцією інформацією, яка подається журналістами в
ході

висвітлення

перебігу

виборчої

кампанії.

Український

вчений

Ю. Барабаш з цього приводу вказує, що основна роль засобів масової
інформації в громадському контролі за виборами – це «формування у
виборців позиції щодо кандидатів на основі всебічної та об‘єктивної
інформації щодо учасників виборчого процесу» [6, c. 10].
Загалом можливість вільно збирати та поширювати інформацію у
суспільстві є однією з основних складових незалежного та ефективного
громадського контролю за виборами. Тому цілком закономірною є практика
в автократичних та тоталітарних режимах, де першим, що робить такий
режим при здобутті влади – це закриває незалежні засоби масової інформації
для того щоб у суспільстві формувалася громадська думка лише з
підконтрольних владі каналів інформації та у вигідному для влади руслі.
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Слушною у даному разі є думка американського фінансиста Джорджа
Сороса, який вказує що, у недемократичних режимах «підхід був простий:
будь-яка діяльність і будь-яка асоціація, яка не перебуває під наглядом або
контролем влади, творить альтернативу і тим самим послаблює монополію
догми» [236, c. 157].
До числа міжнародних актів, які визначають стандарти діяльності
засобів масової інформації під час виборів, варто віднести:
1) Резолюцію 1003 (1993) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про
етичні принципи журналістики» – визначає етичні принципи журналістики,
які мають застосовуватися для цієї професії в усій Європі. У п. 1 цієї
Резолюції акцентовано, що «на додаток до законних прав і обов‘язків,
викладених у відповідних правових нормах, засоби масової інформації мають
моральну відповідальність перед громадянами й суспільством, що слід
підкреслити саме зараз, коли інформація та комунікація відіграють дуже
важливу роль у формуванні особистих позицій громадян і в розвитку
суспільства та демократичного життя» [195].
2) Резолюцію 1120 (1997) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про
вплив нових комунікативних та інформаційних технологій на демократію» –
наголошує на тому, що треба «шукати способів уникнення таких ризиків, як
зменшення політичного вибору, маніпуляції зі свідомістю, комерціалізація й
фрагментація політичних повідомлень, надмірна кількість громадських
опитувань,

маргіналізація

парламентських

процедур,

соціальна

дискримінація, контроль за громадянами й тенденція до негайної, проте
девальвованої форми демократії» [194].
Найбільшу загрозу для деструктивного впливу комунікативних та
інформаційних технологій на демократію становить тенденція щодо
концентрації найбільших медіа-холдингів у власності великих фінансовопромислових груп, які використовують наявні у них медіа ресурси на власну
користь, й особливо під час проведення виборів. Важливо підкреслити, що
проблема впливу великого бізнесу на засоби масової інформації характерна
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як для демократичних країн, так і країн, які знаходяться на стадії розвитку
своїх демократичних інституцій, а також авторитарних держав.
У доповіді «Мас-медіа олігархи йдуть за покупками», яку було
підготовлено авторитетною міжнародною організацією «Репортери без
кордонів» у 2016 році, вказується на три наступні загрозливі для сучасної
демократії тенденції: 1. Від Росії до Туреччини, від Індії до Угорщини, і
навіть

в

самих

відкритих

демократичних

суспільствах

багатії

використовують свої статки для скупки медіа-активів. 2. В Індії, Китаї,
Туреччині та Росії часто з благословення політичних властей, виникають нові
медіа імперії. Їх власники жорстко контролюють інформацію і віддають її в
служіння уряду. 3. Концентрація медіа-ресурсів – це світова тенденція. У
США всього шість медіа-груп контролюють 90% ЗМІ. Європа також тепер
йде цим шляхом і відкрила у себе великий медіа-ринок. Змінюються
власники великих видань, флагмани преси продаються за символічні суми,
відбуваються злиття медіа-груп [86, c. 3].
3) Декларацію Комітету Міністрів Ради Європи «Про свободу
вираження поглядів та інформації» від 29 квітня 1982 року – закріплює, що
«держави зобов‘язані захищати від порушень право на свободу вираження
поглядів та інформації, а також дотримуватися політик, спрямованих на
найбільше заохочення різноманітності ЗМІ та плюралізму інформаційних
джерел, сприяючи таким чином плюралізму ідей та думок». У цій Декларації
також додається, що «в сфері інформації та ЗМІ вони намагаються досягти
[…] проведення відкритої інформаційної політики в публічному секторі, що
включає також доступ до інформації, задля сприяння розумінню кожною
людиною політичних, соціальних, економічних і культурних проблем та
заохочення вільного обговорення цих проблем» [26].
4) Резолюцію (74) 26 Комітету Міністрів Ради Європи «Про право на
відповідь – стан особи відносно преси» від 2 липня 1974 року – встановлює
мінімальні правила стосовно права на відповідь у пресі, по радіо,
телебаченню та в інших періодичних засобах масової інформації. У цій
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Резолюції визначено два важливі стандарти: 1) бажано забезпечити особу
відповідними засобами захисту від публікації інформації, що містить
неправдиві відомості про неї, та надати особі засіб правового захисту від
публікації інформації, в тому числі фактів і думок, що є втручанням в її
приватне життя або зазіханням на її гідність, честь чи репутацію, незалежно
від того, була ця інформація передана громадськості засобами друкованої
преси, радіо, телебачення чи будь-яким іншим ЗМІ періодичного характеру;
2) в інтересах громадськості є одержання інформації з різних джерел; це
гарантуватиме можливість мати повну інформацію [196].
Міжнародний стандарт щодо

забезпечення особи відповідними

засобами захисту від публікації інформації, що містить неправдиві відомості
про неї, та надання особі засобів правового захисту від публікації інформації,
в авторитарних режимах доволі часто використовується як спосіб протидії
об‘єктивному висвітленню засобами масової інформації процесу підготовки
та проведення виборів у межах громадського контролю за виборами.
Наприклад, у Білорусі, статтею 188 Кримінального Кодексу Республіки
Білорусь передбачена кримінальна відповідальність за наклеп, який
виявляється у «поширенні завідомо неправдивих, відомостей (наклеп),
відомостей, що ганьблять іншу особу в публічному виступі, або в
друкованому або в творі, що публічно демонструються, або в засобах масової
інформації, або в інформації, розміщеної в глобальній комп‘ютерній мережі
Інтернет, іншої мережі електрозв‘язку загального користування або виділеної
мережі електрозв‘язку, або наклеп, що містить звинувачення в скоєнні
тяжкого або особливо тяжкого злочину» [245].
Попри ганебні наслідки, яке несе наклеп для кандидатів, політичних
партій та інших суб‘єктів, які приймають участь у виборах або забезпечують
їх належне проведення, встановлення кримінальної відповідальності за
наклеп на сьогодні є непропорційним та як правило використовується
державною владою як елемент тиску, залякування та кримінального
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переслідування журналістів, які відкрито критикують державну владу та її
представників під час підготовки та проведення виборів.
Встановлення кримінальної відповідальності за наклеп також прямо
суперечить міжнародним стандартам, на що неодноразово зверталася увага у
звітах міжнародних спостережних місій, які працювали на виборах. В
Остаточному звіті Місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ щодо
парламентських виборів 2012 року у Білорусі наводиться випадок, який є
типовим для тиску білоруської влади на представників засобів масової
інформації. Так, у травні 2012 журналіст Анджей Почобут був звинувачений
у наклепі і «образі» Президента. У червні він отримав три роки позбавлення
волі умовно і був затриманий на десять днів. 7 липня 2011 року Представник
ОБСЄ з питань свободи ЗМІ заявила, що «ці вироки і звинувачення
необхідно негайно скасувати, оскільки вони посилають чіткий сигнал усім
ЗМІ в Білорусі про те, що уряд і надалі не має наміру миритися з критикою
по відношенню до влади і державної політики» [201, c. 21].
5) Резолюцію № 2 Свободи журналістів і права людини: ухвалена на 4тій Європейській конференції міністрів Ради Європи з питань політики в
галузі ЗМІ 7-8 грудня 1994 року – визначає, що «підтримання й розвиток
справжньої демократії потребує існування та зміцнення вільної, незалежної,
плюралістичної та відповідальної журналістики. Ця вимога знаходить
відображення у потребі для журналістики: інформувати осіб про діяльність
державних органів влади, а також про діяльність приватного сектора,
забезпечуючи таким чином можливість формувати погляди; дозволити як
особам, так і групам виражати погляди, що дасть змогу державним і
приватним органам, а також суспільству в цілому бути поінформованими з
приводу цих поглядів; піддавати постійному та критичному розгляду
діяльність різних гілок влади» [193].
6) Рекомендацію № R (94) 13 Комітету Міністрів Ради Європи
державам-учасницям від 22 листопада 1994 року «Про заходи забезпечення
прозорості засобів масової інформації» – закріплює важливий демократичний
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стандарт, відповідно до якого «прозорість засобів масової інформації
потрібна для того, щоб дати членам громади можливість формувати думку
про те, яку цінність має інформація, ідеї та міркування, що їх поширюють
засоби масової інформації» [197].
7) Рекомендацію № R (99) 1 Комітету Міністрів Ради Європи «Про
заходи щодо сприяння плюралізму в ЗМІ» від 19 січня 1999 року –
встановлює, що «існування численних автономних і незалежних засобів
масової інформації на національному, регіональному й місцевому рівнях
зазвичай сприяє плюралізму й демократії», а «політична й культурна
різноманітність видів і змісту ЗМІ є визначальною умовою їхнього
плюралізму» [198].
Фахівці з медіа-права звертають увагу на те, що реальний плюралізм та
свобода роботи журналіста можлива здебільшого в умовах існування
прибуткового медіа-ринку. У «Посібнику з журналістських розслідувань.
Теорія та практика» зазначається, що небажання засобів масової інформації
публікувати ті чи інші журналістські розслідування під час виборчої кампанії
обумовлено «страхом перед помстою за публікацію з боку політичних або
бізнес сил, що характерно для пострадянського простору, де медіа-бізнес у
чистому вигляді практично не поширений» [10, c. 7].
8) Рекомендацію N R (99) 15 Комітету Міністрів Ради Європи «Про
висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній» – визначає, що оскільки вибори
відіграють важливу роль під час підготовки та проведення виборів,
редакційна політика засобів масової інформації має бути незалежною, а
інформацію ЗМІ мають подавати правдиво, об‘єктивно та неупереджено.
Об‘єктивність висвітлення в засобах масової інформації виборчих кампаній
має забезпечуватися як за рахунок корпоративного саморегулювання
журналістської спільноти, так і за рахунок національного законодавства, яке
має забезпечити незалежність редакційної політики мас-медіа під час
висвітлення перебігу виборчих кампаній» [199].
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Таким чином, міжнародні стандарти громадського контролю за
виборами є складовою міжнародних виборчих стандартів, та з одного боку є
ними обумовлені та детерміновані, а з іншого, виступають рушієм для
розвитку та вдосконалення загальних міжнародних виборчих стандартів.
Міжнародні стандарти громадського контролю за виборами отримали своє
закріплення у міжнародних документах так званого «жорсткого» та
«м‘якого» права. Найбільше число міжнародних стандартів громадського
контролю за виборами визначена у документах, які прийняті в рамках таких
міжнародних організацій як ООН, Рада Європи, Організація з безпеки та
співробітництва в Європі, Європейський Союз та Міжпарламентський союз.

2.2. Зарубіжний досвід громадського контролю за виборами
Усе розмаїття форм, способів громадського контролю за виборами,
правових методів його регулювання, а також підходів щодо протидії
здійсненню громадського контролю за виборами з боку різних суб‘єктів,
можна в достатній мірі побачити лише проаналізувавши відповідний
зарубіжний досвід як у ретроспективному, так і сучасному вимірах. З самої
появи виборів як форми народного волевиявлення у суспільства почав
формуватися цілком обґрунтований запит на здійснення контролю за
процесом підготовки та проведення виборів. Поява громадського контролю
за виборами зумовлена першими маніпуляціями та порушеннями, які мали
місце ще за часів античності. Вже у той час стало зрозуміло, що який би
прогресивний потенціал для народовладдя не несла можливість обрання
народом представників влади, якщо цей процес залишити безконтрольним з
боку самого народу, то вибори швидко перетворюються на фікцію, за якої
відбувається лише імітація проведення виборів, коли переможці голосування
вже відомі ще до початку народного голосування.
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Зарубіжний конституційно-правовий досвід говорить, що важливість
громадського

контролю

за

виборами

наочно

проявляється

як

у

демократичних країнах, так і країнах з авторитарними режимами. У
демократичних країнах громадський контроль за виборами є невід‘ємною
складовою виборного заміщення посадових осіб органів державної влади та
органів місцевого самоврядування та на сьогодні вже давно сприймається як
необхідна практика, що дозволяє підтримувати на належному рівні
національні демократичні інституції. Саме завдяки тим чи іншим проявам
громадського контролю за виборами значна частина сучасних провідних
демократичних держав свого часу змогла утвердитися в якості саме країн зі
сталою та міцною демократією.
Інша ситуація простежується в авторитарних та тоталітарних державах,
де влада завжди намагається: по-перше, щонайшвидше взяти повний
контроль над інститутами громадського суспільства для того щоб вони не
стали на перешкоді у фальсифікації результатів виборів на користь
провладних кандидатів та політичних партій, які приймають участь у
виборах;

по-друге,

змусити

інститути

громадянського

суспільства

максимально співпрацювати з владою під час підготовки та проведення
виборів для того щоб інститути громадянського суспільства виступили
додатковим легітимізуючим чинником щодо визнання офіційних результатів
виборів як у середині країни, так і міжнародним співтовариством; по-третє,
унеможливити будь-яку діяльність щодо здійснення громадського контролю
за виборами незалежними інститутами громадянського суспільства, які
здатні виявити масові порушення та зловживання у процесі підготовки та
проведення виборів.
Наприклад, в Остаточному звіті Місії зі спостереження за виборами
ОБСЄ/БДІПЛ щодо парламентських виборів 2018 року в Туркменістані
вказується, що «всі громадські об‘єднання, які висунули спостерігачів, були
створені державою». У звіті неодноразово наголошується, що «відсутність
незалежних громадських організацій заважає незалежному громадському

107
спостереженню. Діяльність громадських об‘єднань, створених державою, не
являла собою повноцінного спостереження». Натомість, продовжується у
Звіті, на декількох виборчих дільницях Місію з оцінки парламентських
виборів БДІПЛ взагалі не було допущено до спостереження за підрахунком
голосів, що суперечить Виборчому кодексу і інструкціям Центральної
виборчої комісії Туркменістану [244, c. 2-3, 15].
Загалом ситуація з встановленням повного контролю держави над
інститутами громадянського суспільства та їх використання під час виборів
на користь провладних кандидатів, яка має місце в Туркменістані, є
непоодинокою, та простежується і в інших пострадянських країнах, де
громадські інституції також перебувають у повній залежності від держави, у
тому числі й під час підготовки та проведення виборів. Тому наявність у
державі незалежних та самодостатніх інститутів громадянського суспільства
є критично важливим для забезпечення функціонування національної
демократії, особливо під час проведення виборів.
Так, в Остаточному звіті Місії зі спостереження за виборами
ОБСЄ/БДІПЛ щодо дострокових парламентських виборів 2019 року у
Білорусі зазначається, що ряд проурядових громадських об‘єднань і
політичних партій безпосередньо субсидуються державою. Деякі з таких
організацій надавали допомогу в реєстрації і проведення передвиборної
агітації проурядових кандидатів, а також висували кандидатури численних
членів виборчих комісій і спостерігачів. Унаслідок такої практики парламент
складався в основному з незалежних членів, пов‘язаних з громадськими
об‘єднаннями, які тісно пов‘язані з урядом, в якому тільки троє членів
парламенту зараховували себе до опозиції [202, c. 6, 19].
Отже,

маємо

красномовний

приклад,

коли

руками

інститутів

громадянського суспільства влада Білорусі сприяє обранню до парламенту
необхідних та лояльних для неї парламентарів. Тобто, громадські інституції,
які б мали стежити щоб на виборах не було жодних порушень та зловживань,
самі виступають безпосереднім співучасником їхнього вчинення на догоду

108
владі та за вказівкою влади. Зрозуміло, що в таких умовах можливо говорити
лише про фіктивний громадський контроль за виборами, який зберіг форму,
оскільки здійснюється громадськими об‘єднаннями, але втратив суть –
здійснення

інститутами

громадянського

суспільства

незалежного

та

неупередженого контролю за владою під час виборів.
Засади здійснення громадського контролю за виборами все детальніше
визначаються

у

виборчому

законодавстві

деяких

зарубіжних

країн.

Наприклад, у статті 18 Федерального закону Російської Федерації «Про
забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними до
органів місцевого самоврядування» від 26 листопада 1996 року № 138-ФЗ
встановлено, що громадський контроль забезпечується: правом кандидатів,
виборців, виборчих об‘єднань і громадських об‘єднань направляти членів
виборчих комісій з правом дорадчого голосу та громадських спостерігачів до
виборчих комісій; правом кандидатів, довірених осіб кандидатів, виборців,
виборчих об‘єднань, громадських об‘єднань, а також їх уповноважених
представників на звернення до виборчих комісій всіх рівнів зі скаргами
(заявами) на порушення законодавства про вибори; правом кандидатів,
довірених осіб кандидатів, виборців, виборчих об‘єднань, громадських
об'єднань, а також їх уповноважених представників на отримання інформації
від виборчих комісій; правом кандидатів, довірених осіб кандидатів,
виборців,

виборчих

об‘єднань,

громадських

об‘єднань,

а

також

їх

уповноважених представників на оскарження дій (бездіяльності) виборчих
комісій та їх посадових осіб до вище стоячої виборчої комісії або до суду;
обов‘язком виборчих

комісій

всіх рівнів забезпечувати умови

для

присутності на засіданнях виборчих комісій і можливість ознайомлення з
рішеннями виборчих комісій, скаргами (заявами), які надійшли до них, а
також з іншою документацією іноземним (міжнародним) спостерігачам,
направлених іноземними та міжнародними громадськими та міжурядовими
організаціями та іншими некомерційними установами [108].
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Загалом у російській науці існує непоодинока думка, що громадський
контроль за виборами потрібен, але за умови його певного обмеження,
насамперед за рахунок детального його законодавчого регламентування,
оскільки неврегульований громадський контроль за виборами може
становити взагалі загрозу засадам самої держави. Зокрема, російські вчені
П. Анісімов та А. Лукаш з цього приводу вказують, що «якщо громадському
контролю надати необмежені можливості, можна порушити ефективну
діяльність держави, що, в кінцевому рахунку, підірве і саму демократію, що
базується на державних інститутах. Такі перекоси навряд чи будуть сприяти
реалізації політичних прав і свобод, а, скоріше, стягнуть країну до анархії і
соціальних вибухів і, як наслідок, до відходу від демократії» [102, c. 7].
З висловленою позицією можна погодитися лише частково з огляду на
позитивний досвід передових демократичних країн, наприклад, Австралії,
Канади, Нової Зеландії, Сполученого Королівства, США тощо, де
законодавче регулювання громадського контролю за виборами взагалі
зведено до мінімуму. Регулювання громадського контролю за виборами у
цих країнах здебільшого торкається базових засад, які пов‘язані з реалізацією
громадянами своїх конституційних прав і свобод та в законодавстві вкрай
обережно

та

виважено

визначаються

положення

щодо

обмеження

громадського контролю за виборами. Здебільшого здійснення громадського
контролю за виборами у передових демократичних країнах ґрунтується на
усталених демократичних традиціях взаємодії інститутів громадянського
суспільства та влади під час підготовки та проведення виборів, а основне
унормування здійснюється за рахунок корпоративного саморегулювання
суб‘єктів, які залучені до громадського контролю за виборами.
Наприклад, в США саме політичні партії визначають багато норм, які
стосуються регулювання первинних виборів. При цьому Верховний Суд
США неодноразово визнавав, що правила, вироблені партіями щодо
первинних виборів, можуть мати більшу юридичну силу, ніж навіть закони
штатів. Верховний Суд мотивував своє рішення тим, що політичні партії, які
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діють на території всіх штатів США, висловлюють в даному випадку
загальний інтерес, в той час як інтереси штату локальні [238, c. 102].
У якості іншого прикладу відсутності законодавчого регулювання
громадського контролю, за умови його активного здійснення на виборах,
можна навести неврегульованість у виборчому законодавстві Сполученого
Королівства так званих «лічильників голосів» (англ. tellers), які є особливою
групою помічників кандидата та запитують у виборців їх реєстраційні
номери при виході з виборчої дільниці. Лічильники голосів не мають певного
правового статусу і не згадуються ні в одному законодавчому акті
Сполученого Королівства [233, c. 11].
Також неврегульованою у переважній більшості держав світу
залишається така важлива форма громадського контролю як паралельний
підрахунок голосів, яка є важливим стримуючим фактором проти підтасовки
голосів виборців на рівні виборчих комісій. І чи взагалі потрібно та доцільно
повністю законодавчо врегульовувати паралельний підрахунок голосів є
питанням з негативною відповіддю, оскільки сама методика та практика, яка
склалася при проведенні підрахунку голосів, виступають у достатній мірі
ефективним регулюючим чинником цієї важливої форми громадського
контролю за виборами, яка швидко переймається демократіями, що тільки
знаходяться на стадії свого розвитку.
Однак досвід Австралії, Канади, Нової Зеландії, Сполученого
Королівства та США є особливим, має братися до уваги з певною
обережністю та з огляду на національну специфіку цих країн. Тому відносно
питання щодо законодавчого врегулювання громадського контролю за
виборами, то воно дійсно потрібне, особливо у державах, які стали на шлях
розбудови демократичних інститутів, однак таке регулювання має бути
виправданим і пропорційним та саме сприяти громадському контролю за
виборами, а не обмежувати його. Надмірна законодавча зарегульованість
громадського контролю за виборами може створити зайві перепони та
стримати увесь потенціал інститутів громадського суспільства у здійсненні
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контролю за виборами. Цим, до речі, доволі часто і користуються в
авторитарних та тоталітарних режимах, де шляхом встановлення надмірних
вимог до форм громадського контролю на виборах та його суб‘єктів,
відсікають участь у ньому саме незалежних інститутів громадського
суспільства, які здатні виявити та зафіксувати численні порушення та
зловживання під час підготовки та проведення виборів.
Наприклад, досвід Білорусі [202, c. 6, 19], Казахстану [203, c. 19],
Російської Федерації [212, c. 25], Таджикистану [204, c. 5], Туркменістану
[244, c. 2-3, 15] та Узбекистану [205, c. 4] наочно свідчить, що сам факт
активного долучення громадських об‘єднань та інших позадержавних
суб‘єктів до здійснення громадського контролю за виборами ще не є
показником належного його здійснення, навіть за умови, що виборче
законодавство формально надає інститутам громадянського суспільства
доволі широкий спектр прав під час підготовки та проведення виборів. І в
Білорусі, Казахстані, Російській, Федерації, Таджикистані, Туркменістані та
Узбекистані державна влада у першу чергу за рахунок несприятливого для
громадянського
намагається

суспільства

встановити

конституційно-правового

максимальний

контроль

над

регулювання,
громадськими

об‘єднаннями щоб вони діяли під час підготовки та проведення виборів в
унісон з інтересами тих, хто знаходиться при владі. Натомість діяльність всіх
незалежних інститутів громадянського суспільства під різними приводами
обмежуються під час здійснення громадського контролю за виборами чи
взагалі їхня діяльність забороняється. Отже, в Білорусі, Казахстані,
Російській, Федерації, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані найбільш
чисельними позадержавними суб‘єктами у здійсненні контролю за виборами
є провладні громадські об‘єднання, які скоріше імітують громадський
контроль за виборами, ніж реально його здійснюють.
Аналіз зарубіжного досвіду громадського контролю за виборами
дозволяє стверджувати, що поза усієї різноманітності суб‘єктів, які
здійснюють громадський контроль за виборами, найчисельнішою та
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найактивнішою його групою практично у всіх державах є кандидати та
політичні партії, які приймають участь у виборах, а також їх довірені особи,
представники у виборчих комісіях та їхні спостерігачі на виборчих
дільницях. З огляду на те, що кандидати, політичні партії та їх уповноважені
представники мають безпосередній доступ до роботи виборчих комісій та
приймають безпосередню участь у виборах, то їх правовий статус доволі
детально визначений у виборчому законодавстві, що безумовно є цілком
виправданим. Головною метою регулювання у даному разі є гарантування
здійснення громадського контролю за виборами без можливості втрутитися
вказаних суб‘єктів у виборчий процес для того щоб вплинути на хід
проведення виборів.
За умови дотримання принципу конкуренції на виборах здійснення
громадського контролю з боку кандидатів та політичних партій, які
приймають участь у виборах, ґрунтується на системі взаємного стримування,
за якої члени виборчих комісій або офіційні спостерігачі від різних
кандидатів та політичних партій, які приймають участь у виборах, будуть
пильнувати один за одним і таким чином упереджувати протиправну
діяльність один одного під час роботи виборчих комісій щодо підготовки та
проведення виборів, й особливо під час підрахунку голосів виборців.
Однак, як засвідчує зарубіжний досвід, здійснення громадського
контролю з боку кандидатів та політичних партій, які приймають участь у
виборах, має і низку негативних проявів. По-перше, здійснення контролю з
боку тих, хто безпосередньо приймає участь у виборах практично завжди
буде мати упереджений характер, за якого власні порушення на виборах
будуть

максимально

применшуватися,

чи

взагалі

ігноруватися

та

приховуватися, у той час як порушення політичних конкурентів будуть
максимально перебільшуватися та розкручуватися через засоби масової
інформації та соціальні мережі. По-друге, зарубіжний досвід проведення
виборів рясніє чималими прикладами, коли представники від різних
кандидатів та політичних партій попередньо неформально домовлялися між
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собою та розподіляли між собою виборчі округи, де гарантовано мав
перемогти кандидат від тієї чи іншої політичної сили, у тому числі й у
протиправний спосіб. Зарубіжний вчений В. Маклаков з цього приводу
слушно акцентує увагу, що «при невеликій кількості партій, що висувають
кандидатів і контролюють їх поведінку, можна допустити, що вони можуть
вступити

між

собою

у змову і

поділити

місця

в

колегіальному

представницькому органі при потуранні структур, які організовують вибори»
[43, c. 12].
Особливе місце у системі суб‘єктів громадського контролю за
виборами посідають виборці, від активності яких під час виборчого процесу
залежить якість підготовки та проведення виборів. Зазвичай участь виборців
у громадському контролі за виборами починається з перевірки повноти та
об‘єктивності складання списків виборців на конкретній виборчій дільниці.
Для забезпечення ефективності цієї форми громадського контролю за
виборами на виборчі комісії покладається позитивне зобов‘язання своєчасно
інформувати виборців про списки виборців для конкретних виборчих
дільниць щоб у виборців була можливість внести зміни та виправити
помилки у списках виборців бажано до дня голосування на виборах.
Наприклад, у Норвегії списки виборців вивішуються в громадському
місці напередодні виборів і в день голосування. Місцеві виборчі комісії
зобов‘язані інформувати населення про час і місце, де вивішені списки
виборців, для того щоб у громадян була можливість ознайомитися з ними і
вимагати в разі потреби внесення в них відповідних змін. Будь-який
громадянин, який знайшов, що він помилково включений до списку виборців
або, навпаки, не включений в нього, може вимагати від місцевої виборчої
комісії усунення помилки. Для цього необхідно скласти письмову заяву з
поясненням підстав для внесення необхідних змін до списку виборців.
Місцева виборча комісія може переглядати списки виборців «так довго, як це
практично можливо» (п. 3 ст. 2-7 Закону про вибори). Місцева виборча
комісія в найкоротші терміни надсилає повідомлення особі, яка подала заяву
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з вимогою про внесення змін до списку виборців, про заходи, вжиті нею за
отриманим заявою [235, c. 265-266].
У цілому завчасне оприлюднення списків виборців напередодні
проведення виборів та можливість виборців внести зміни, у випадку
виявлення помилки чи зміни місця голосування, на сьогодні передбачено
виборчим законодавством більшості держав. Проблема полягає у тому,
наскільки ефективно це положення дотримується під час виборів та чи є
лазівки у виборчому законодавстві зарубіжних країн для здійснення
маніпуляцій зі списками виборців.
У розділі 1.2 Кодексу належної практики у виборчих справах,
ухвалений

Венеціанською

комісією

2002

року,

щодо

необхідності

громадського контролю за веденням списків виборців вказується, що «на
практиці в списках виборців нерідко виявляють неточності, що призводить
до конфліктів. Брак досвіду з боку органів влади, міграція населення потоки
й байдуже ставлення громадян до перевірки внесених у списки виборців
даних, коли їм надають змогу з ними познайомитися, ускладнюють ведення
цих списків» [58]. Тому саме від пильності та активності кандидатів,
політичних партій, виборців та громадських об‘єднань великою мірою
залежить

наскільки

ефективно

забезпечується

ведення

відповідними

органами виборчих реєстрів та складання виборчих списків для конкретних
виборчих дільниць.
Окрім кандидатів, політичних партій, їх довірених та уповноважених
осіб та виборців, важливим суб‘єктом громадського контролю за виборами є
засоби масової інформації. З кожними новими виборами, які проводилися у
ХІХ столітті в Англії, Австралії, Канаді, Новій Зеландії та США, все
помітніше росла увага до самих виборів з боку суспільства. Громадяни
починають розуміти, що вибори це саме той час, який дозволяє вплинути на
державну політику шляхом голосування на виборчих дільницях за певних
кандидатів та політичних партій. Тема виборів стає все популярнішою серед
виборців, а отже все помітніше почала попадати до сторінок газет, які
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видавалися на той час у різному форматі. Подібного роду тенденція виводить
друковані засоби масової інформації в одного з найбільш потужних суб‘єктів
громадського контролю за виборами у той час. Саме завдяки приверненню
уваги в газетах та журналах до зловживань, які мали місце у ХІХ столітті в
Англії, Австралії, Канаді, Новій Зеландії та США змусило законодавців
провести низку виборчих реформ, які унеможливлювали різного роду
зловживання на виборах унаслідок застарілого виборчого законодавства.
Наприклад,

французький

вчений

Адемар

Есмен

вказував

по

відношенню до парламентських виборів ХІХ століття в Англії, що «в цих
гнилих містечках (англ. rotten boroughs), урядовий вплив мав широке поле
для свого прояву. Нарешті, ці зловживання були тоді можливі і тому, що
преса перебувала ще в дитячому стані, і громадська думка не проявляла
великої уваги до парламентських дебатів. [...] Але з плином часу все це
змінилося. Виборча система була розширена, перебудована і оздоровлена
великою реформою 1832 року. Періодична преса, чудова і дешева,
просвічуючи і збуджуючи громадську думку, зробила неможливою стару
систему підкупів, і країна вся стала уважно прислухатися до дебатів свого
парламенту» [33, c. 95-96].
Іншим ретроспективним прикладом, коли журналісти виступили
ефективним

суб‘єктом

громадського

контролю

за

виборами

є рух

макрейкерів у кінці ХІХ століття в США, яких тодішній Президент США
Теодор Рузвельт назвав «розгрібачами бруду», оскільки макрейкери
критикували

корупцію,

продажність,

зловживання

державного

та

муніципального апаратів, у тому числі й під час проведення виборів [22,
c. 19].

Макрейкери

в

особі

прогресивних

журналістів

наочно

продемонстрували суспільству, до яких наслідків призводять зловживання у
владі, та через їх широке та детальне висвітлення змусили представників
влади не допустити подібних ганебних проявів на майбутнє, особливо у
період проведення виборів.
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Український вчений В. Нестерович вказує, що завдяки макрейкерам
Конгрес США прийняв цілу низку важливих актів, які обмежили
зловживання у владі та вплив великого бізнесу на кандидатів та партії під час
виборчих кампаній: 1) у 1907 році Акт Тіллмана (The Tillman Act) –
заборонив банкам брати участь у фінансуванні виборчих кампаній
конгресменів; 2) у 1925 році Акт про федеральну практику корупції (The
Federal Corrupt Practices Act of 1925) – посилив вимоги розкриття інформації
про витрати під час федеральних виборчих кампаній кандидатами на виборні
посади; 3) у 1939 році Акт Хетча (The Hatch Act of 1939) – обмежив щорічні
витрати партійних політичних комітетів сумою 3 млн. доларів США, а
індивідуальні пожертви на користь національного політичного комітету
сумою в 5 тисяч доларів США; 4) у 1947 році Акт Тафта-Хартлі (The TaftHartley Act of 1947) – заборонив робити внески профспілкам до виборчих
фондів кандидатів під час федеральної виборчої кампанії [96, c. 142].
Саме завдяки активному приверненню уваги в друкованих засобах
масової інформації до зловживань, які мали місце на виборах на початку ХІХ
століття у США, вдалося переконати суспільство, що джерімендерінг (англ.
gerrymandering) є видом виборчого шахрайства та на законодавчому рівні
усунути умови для здійснення цієї ганебної маніпулятивної виборчої
технології. За допомогою джерімендерінгу, вказує українська вчена
М. Афанасьєва,

«робляться

спроби

отримати

політичні

переваги

та

максимізувати представництво у виборному органі тієї чи іншої політичної
партії або кандидата, завдяки маніпуляціям при утворені виборчих округів»
[3, c. 258].
На важливість здійснення громадського контролю за встановленням
меж

виборчих

округів

слушно

звертають

увагу

українські

вчені

О. Євтушенко та О. Карабіло, які вказують, що «практика джеррімендерінгу
насилу піддається викорінюванню, оскільки право міняти кордони виборчих
округів знаходиться в руках політиків, що перебувають при владі, а вони,
зрозуміло, користуються цим правом зовсім не заради досягнення повної і
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загальної справедливості». Тому додають зазначені вчені, що «деякі країни,
такі як Великобританія та Канада, використовують безпартійні організації
для встановлення кордонів округів для того, щоб запобігти використанню
джерімендерінгу» [36, c. 24-25].
Отже, здійснення контролю з боку інститутів громадянського
суспільства чи взагалі безпосередня їхня участь у визначенні меж виборчих
округів є важливим попереджуючим чинником щодо вчинення маніпуляцій
при нарізці виборчих округів на користь як правило провладних кандидатів,
які приймають участь у виборах за мажоритарною виборчою системою.
Завдяки активній позиції інститутів громадянського суспільства проблему
джерімендерінгу

вдалося

подолати

шляхом

вдосконалення

чинного

виборчого законодавства, що забезпечило вирішення цієї проблеми не тільки
на індивідуальному рівні, що стосується конкретного виборчого округу для
окремого виду виборів, а на загальному рівні, оскільки у законодавстві були
визначені загальні критерії щодо визначення виборчих округів з приблизно
однаковою кількістю виборців лише з незначною похибкою.
З огляду на випадки джерімендерінгу чинне виборче законодавство
деяких країнах прямо передбачає залучення представників громадськості до
процедури перегляду меж виборчих округів для того щоб упередити будь-які
зловживання у цій сфері. Наприклад, в Австралії виборче законодавство
встановлює, що з початком процесу перегляду меж виборчих округів голова
комісії запитує громадські пропозиції, які можуть бути представлені
протягом 30 днів. Далі дається 14 днів на обговорення отриманих
громадських пропозицій та підсумкове прийняте рішення про зміну меж
виборчих округів оприлюднюється в офіційному друкованому виданні, на
яке протягом 28 днів можуть бути подані заперечення. Дані заперечення
підлягають розгляду комісією, що складається з чотирьох членів комісії з
перегляду меж виборчих округів і двох частково зайнятих членів виборчої
комісії [234, c. 27].
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Якщо розглянути питання джерімендерінгу в ретроспективному
аспекті, то перший прояв громадського контролю щодо протидії практиці
джерімендерінгу відбувся в США у 1812 році в США, коли американський
художник Г. Стюарт зобразив потворний за розмірами виборчий округ
графства Ессекс штату Массачусетс у вигляді саламандри, а редактор газети
Б. Рассел назвав його «Gerrymander» за прізвищем губернатора штату
Елбриджа Джеррі, який винайшов цю маніпулятивну технологію та вперше
успішно її застосував при проведенні виборів на користь своїх однопартійців
[3, c. 258].
Розміщення в газеті карикатури виборчого округу у формі саламандри
було досить креативним, але й також дієвим кроком з боку журналістів,
оскільки мало помітний вплив на громадську думку та наглядно
продемонструвало суспільству наскільки спотвореною була на той час
система виборчих округів на виборах у США [96, c. 142]. Отже,
громадськість, у даному випадку у вигляді вільної преси, досить швидко
зреагувала на маніпуляцію з межами виборчих округів та оперативно
поінформувала суспільство про шахрайство, яке здійснювалося владою на
користь своїх кандидатів-однопартійців, які приймали участь у виборах.
Зважаючи на те, який вплив мають засоби масової інформації на
формування громадської думки, особливо під час підготовки та проведення
виборів, цілком закономірним є те, що незалежні засоби масової інформації
як дієвий суб‘єкт громадського контролю за виборами доволі часто
піддаються тиску, нападам, іншим перешкодам у своїй діяльності чи взагалі
заборони

їхньої

роботи.

Тому

важливим

аспектом

законодавчого

регулювання у рамках громадського контролю за виборами є гарантування
вільної роботи журналістів, їх незалежності та самостійності, а також захист
журналістів від будь-якого тиску, особливо з боку представників влади та
великого бізнесу.
Наприклад, у доповіді «Мас-медіа олігархи йдуть за покупками», яку
було підготовлено авторитетною міжнародною організацією «Репортери без
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кордонів» у 2016 році, вказується на «глобальний феномен захоплення цілих
новинних медіа-груп, або навіть цілих медіа-ландшафтів людьми, чий інтерес
до журналістики є вторинним по відношенню до захисту інших інтересів,
тими, кого прийнято називати «олігархами». Вони скуповують ЗМІ не для
того, щоб розширювати плюралізм думок, а для того, щоб розширити сферу
свого впливу або впливу своїх друзів» [86, c. 5].
Загалом у зарубіжному досвіді слід виділити наступні основні способи
протидії об‘єктивному висвітленню засобами масової інформації процесу
підготовки та проведення виборів як форми громадського контролю за
виборами: 1) придбання фінансово-промисловими групами засобів масової
інформації з метою впливу на редакційну політику (Бразилія, Вірменія,
Греція, Індія, Італія, Молдова, Російська Федерація, Туреччина, Угорщина,
Чехія); 2) визнання засобу масової інформації іноземним агентом (Російська
Федерація); 3) притягнення до юридичної відповідальності засобів масової
інформації за скоєння податкових чи інших правопорушень, які пов‘язані з
фінансовою діяльністю засобів масової інформації (Білорусь, Казахстан,
Російська Федерація, Узбекистан); 4) протидія на законодавчому рівні
свободі

роботи

журналістів

шляхом

встановлення

юридичної

відповідальності за дискредитацію та критику влади та її представників
(Білорусь, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан).
Революційний прорив у розвитку інформаційно-телекомунікаційних
технологій, а також підвищення рівня відкритості та прозорості як процесу
підготовки та проведення виборів, так і діяльності органів державної влади,
спряли появі такої затребуваної форми громадського контролю за виборами
як проведення громадських розслідувань. Однією з найпоширеніших форм
громадських розслідувань як складової частини громадського контролю за
виборами є журналістські розслідування. У «Посібнику з журналістських
розслідувань.

Теорія

та

практика»

зазначається,

що

журналістське

розслідування «описує весь спектр системної проблеми, а не окремий
інцидент, що стосується однієї людини, розкриває складні соціальні теми,
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корупцію, порушення закону і зловживання владою та інформацію, раніше з
різних причин невідому суспільству або яку навмисно приховують» [10, c. 6].
На

сьогодні

чи

не

найбільшою

проблемою

журналістських

розслідувань як форми громадського контролю за виборами є замовний
характер журналістських розслідувань, головною метою яких є не стільки
з‘ясовувати обставини, за яких мали або могли мати порушення виборчого
законодавства або зловживання під час підготовки та проведення виборів,
скільки очорнити певного кандидата, політичну партію, члена виборчої
комісії, посадову особу органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, співробітника правоохоронного органу чи суду. Зрозуміло,
що лише законодавчими засобами описану вище проблему не подолати, тому
основна робота щодо унеможливлення поширення замовних матеріалів має
здійснюватися саме журналістською спільнотою у рамках корпоративного
саморегулювання та вироблення високих журналістських стандартів.
У другій половині ХХ століття набуває поширення як форма
громадського контролю опитування громадської думки, що пов‘язане з
виборами. Наприклад, у п. 121 Доповіді про виборче законодавство та
виборчу адміністрацію в Європі 2004 року зазначається, що оскільки
пов‘язані із виборами опитування громадської думки можуть впливати на
саме голосування, оприлюднення та висвітлення опитувань у електронних
засобах масової інформації повинно регулюватися таким чином, щоб
забезпечити оприлюднення, наприклад, джерела та іншу відповідну
інформацію. Зазвичай також заборонено публікувати результати опитування
громадської думки та прогнози безпосередньо перед днем виборів або у день
виборів (до моменту зачинення виборчих дільниць). Якщо це досі не
передбачено, запровадження такого крайнього строку, загалом, вітається як у
Грузії. Однак, у деяких випадках, як у Молдові (10 днів), часові обмеження є
надмірними. Було рекомендовано зменшити ці часові рамки до більш
обґрунтованих [269, c. 29].
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У Рекомендації N R (99) 15 Комітету Міністрів Ради Європи «Про
висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній» з огляду на вагомий вплив опитувань
громадської думки на формування виборцями політичних уподобань
зазначено, що нормативні рамки або правила саморегулювання мають
забезпечити, щоб під час поширення результатів опитування громадської
думки ЗМІ надавали громадськості достатню інформацію для оцінки
опитування. Це, зокрема, може бути інформація, яка: оголошує політичну
партію або іншу організацію чи особу, що замовила й фінансувала
опитування; ідентифікує організацію, що проводить опитування, й методику,
яка використовується; визначає репрезентативність і коефіцієнт помилок
опитування; визначає дату і/або період проведення опитування [199].
Особливою формою громадського опитування, що пов‘язана з
виборами, є екзит-пол, який є опитуванням виборців у день виборів на виході
з виборчих дільниць. Український експерт Ілько Кучерів звертає увагу на
цікавий момент появи екзит-полу, за якого «винайшли цей метод опитування
для потреб новин, задля організації шоу, яке мало привернути більшу увагу
населення до виборів. Завдяки цьому винаходові народ мав змогу отримати
попередні результати ще задовго до оголошення офіційних даних, що було
радше

схоже

на

спортивне

змагання.

«Вболівальники»-виборці

не

відривалися від телевізорів й нетерпляче чекали, чим же закінчиться
поєдинок, хто отримає «золоту медаль», тобто здобуте першість у перегонах.
Отож авторам ідеї екзит-полу навіть на думку не спадало, що він може
перетворитися із певної розваги на серйозний чинник контролю за виборами,
а відповідно – чинник підтримки і розвитку демократії» [94, c. 5].
Екзит-пол настільки активно проник у виборчу практику, вказує
українська вчена І. Бекешкіна, що «вже неможливо уявити телевізійні токшоу в ніч виборів без висвітлення попередніх підсумків екзит-полів.
Сьогодні результати соціологічних опитувань стали повсякденністю на
сторінках газет, екранах телевізорів, у радіоефірі, на інтернет-сайтах» [110,
c. 5]. Справді, екзит-пол наразі настільки проник до виборчої практики
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більшості країн, що переважна кількість виборців з нетерпінням очікує
завершення голосування на виборах для того щоб почути попередні
результати виборів та почути коментарі фахівців та політиків з цього
приводу.
Активне застосування екзит-полу як форми громадського контролю за
виборами обумовлене насамперед високою точністю результатів екзит-полу,
які вдається отримати набагато швидше ніж навіть попередні результати
виборів з офіційних джерел. Американський вчений М. Едельман для того
щоб оцінити точність результатів, які отримуються в результатів проведення
екзит-полу, проаналізував підсумки 1100 екзит-полів, які були проведені ним
спільно з У. Метофським у різних штатах США протягом 1982-2000 років. І
що цікаво, неправильно переможець був названий лише одним із цих 1100
екзит-полів – на виборах до сенату в Нью-Гемпширі, де похибки в оцінці
різниці між кандидатами становила 8%, що також є не дуже великою
погрішністю. Таким чином, міжнародний досвід показує, що великі похибки
в екзит-полах трапляються дуже рідко і що вони не перевищують 10% [94,
c. 23].
За умови фальсифікації результатів голосування виборців на користь
провладних кандидатів та політичних партій екзит-пол залишається одним з
тих інструментів, який в умовах масового спотворення народного
волевиявлення дозволяє продемонструвати суспільству реальний результат
виборів. Додає ваги екзит-полу як форми громадського контролю за
виборами і висока довіра суспільства до його результатів за умови, що він
здійснювався авторитетними соціологічними службами. У деяких зарубіжних
країнах

невідповідність

офіційних

результатів

виборів

результатам

проведених екзит-полів вивела людей на вулиці для висловлення народного
протесту проти масових фальсифікацій на виборах. Наприклад, у Сербії і
Грузії екзит-поли, засвідчивши нечесність підрахування голосів виборців,
стали аргументом для революцій, які відбулися в цих країнах як реакція
проти фальсифікації результатів виборів [110, c. 12].
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Досвід проведень незалежних опитувань громадської думки, що
пов‘язана з виборами, особливо екзит-полів, в авторитарних режимах
говорить, що влада у таких державах боїться будь-яких незалежних
опитувань громадської думки та намагається максимально їх обмежити чи
взагалі заборонити проведення опитувань. Наприклад, за даними БДІПЛ
ОБСЄ у Казахстані поправки 2018 року до закону «Про вибори» обмежили
проведення

опитувань

громадської

думки

тільки

організаціями,

які

зареєстровані в країні і мають не менше 5 років відповідного досвіду, що
сприймається надмірною вимогою. Закон крім того забороняє екзит-поли і
вимагає від зацікавлених організацій повідомляти Центральну виборчу
комісію Казахстану про заплановані опитувальні заходи; проте, ЦВК
інтерпретує виборче законодавство таким чином, що соціологічним
організаціям

фактично

потрібний

дозвіл

для

проведення

опитувань

громадської думки, що пов‘язана з виборами [203, c. 19].
Мабуть чи не найбільш інституціолізованою формою громадського
контролю за виборами, яка має місце практично у всіх державах світу є
офіційне спостереження за виборами. Генеральний секретар Ради Європи
Турбйорн Ягланд слушно свого часу вказав, що «спостерігачі на виборах,
украй важливі. Вибори потрібно готувати ретельно й чесно, а спостерігачі
повинні виконувати свої обов‘язки неупереджено і прозоро. Їхня присутність
і професіоналізм допомагають забезпечувати довіру як самих виборців, так і
міжнародної спільноти» [16, c. 5]. Дійсно, офіційне спостереження за умови
його незалежного здійснення є суттєвим фактором проти порушень та
зловживань на виборах.
Аналіз зарубіжного досвіду дозволяє виділити дві найбільші проблеми
здійснення офіційного спостереження за виборами як форми громадського
контролю за виборами. Першою проблемою є неупередженість та
невтручання офіційних спостерігачів у виборчий процес з метою вплинути на
хід виборів та результат голосування виборців. Навіть поверховий огляд
звітів Місій зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ говорить, що з цією
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проблемою стикається чи не кожна європейська країна, й особливі ті країни,
в яких демократичні інституції знаходяться на стадії свого утвердження.
Наприклад, в Остаточному звіті Місії зі спостереження за виборами
ОБСЄ/БДІПЛ щодо парламентських виборів 2012 року у Грузії вказується,
що спостерігачам ОБСЄ/БДІПЛ надходили повідомлення про втручання в
процес голосування або залякування виборців, яке здійснювалося офіційними
спостерігачами

від

політичних

партій.

Спостерігачі

ОБСЄ/БДІПЛ

зафіксували близько 40 випадків неправомірної поведінки уповноважених
осіб або залякування з їх боку під час виборів. У кількох випадках
спостерігачі від громадянського суспільства відверто називали себе
представниками певного кандидата або партії або іншим чином виявляли
партійну упередженість [268, c. 24].
Другою великою проблемою ефективного офіційного спостереження за
виборами як форми громадського контролю за виборами є максимальне
унеможливлення з боку держави щодо його здійснення незалежними
інститутами громадянського суспільства. Цілком зрозуміло, що з огляду на
вагому

роль

офіційних

спостерігачів

від

незалежних

інститутів

громадянського суспільства у проведенні вільних, чесних та демократичних
виборів,

влада,

й

особливо

в

авторитарних

режимах,

намагається

щонайшвидше взяти під свій контроль громадські об‘єднання, які
здійснюють офіційне спостереження за виборами. На підтвердження цієї
думки слід навести приклади з виборчої практики Білорусі, Російської
Федерації та Узбекистану, які демонструють різні підходи влади щодо
встановлення

контролю

над

спостережною

діяльністю

громадських

об‘єднань на виборах.
Наприклад в Білорусі влада на законодавчому та адміністративному
рівні зробила все можливе, щоб офіційне спостереження від громадськості
здійснювали громадські об‘єднання, які афілійовані з владою. Так, в
Остаточному звіті Місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ щодо
парламентських виборів 2012 року у Білорусі звертається увага, що більшість
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офіційних спостерігачів на цих парламентських виборах було висунуто саме
проурядовими громадськими об‘єднаннями. З 30304 акредитованих місцевих
спостерігачів, 22125 були висунуті від громадських об'єднань, що
підтримують уряд. Серед інших, сюди входять 5107 спостерігачів від
асоціації Біла Русь, 4575 від Білоруського республіканського руху молоді
(БРСМ), і 3408 від Білоруського громадського об'єднання ветеранів [201,
c. 21].
Решта громадських об‘єднань, які здійснюють офіційне спостереження
за виборами в Білорусі, які не погодилися співпрацювати з владою,
піддаються тиску чи навіть залякуванню та затриманню. В Остаточному звіті
Місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ щодо парламентських
виборів 2012 року у Білорусі, вказується, що МНВ БДІПЛ/ОБСЄ зазначила
ряд випадків передбачуваного залякування громадських спостерігачів.
Наприклад, 23 серпня 2012 року автомобіль Юрія Новикова, провідного
координатора кампанії «За Справедливі Вибори в Могильові», був
обшуканий міліцією і були вилучені навчальні матеріали для спостерігачів.
24 вересня 2012 року 17 членів громадянської групи спостерігачів
«Спостереження За Виборами: Теорія і Практика» були затримані міліцією
[201, c. 21].
У Російській Федерації, відповідно до внесених змін до виборчого
законодавства в 2017 році, спостереження на виборах від громадськості
можуть здійснювати лише спостерігачі, які призначені громадськими
палатами, що створило додаткові перепони для здійснення спостереження за
виборами

незалежними

інститутами

громадянського

суспільства.

У

Підсумковому звіті Місії зі спостереження за виборами БДІПЛ на виборах
Президента Російської Федерації 18 березня 2018 року зазначається, що
незважаючи на те що зміни до законодавства дозволили громадським
палатам призначати спостерігачів, закон не надає права здійснювати
спостереження громадянам і організаціям незалежно від громадських палат.
Наслідком цьому стало те, що незалежні громадські об‘єднання, в тому числі
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"Голос", "Навальний 20!8" і "Сонар", не мали можливості самостійно
отримати реєстрацію для здійснення спостереження за виборами та в
основному реєстрували своїх спостерігачів на виборах через кандидатів,
інші,

включаючи

"За

чисті

вибори"

і

"Національний

громадський

моніторинг", направили більшість своїх спостерігачів через громадські
палати [212, c. 25].
Неможливість інститутів громадянського суспільства самостійно
здійснювати спостереження на російських виборах та вихід з цієї ситуації за
рахунок

направлення

спостерігачів

від

інститутів

громадянського

суспільства через кандидатів підриває основоположні засади громадського
спостереження за виборами, яке за своєї природою і відрізняється від
партійного спостереження саме своєю політичною нейтральністю та
неупередженістю. Зарубіжні вчені В. Полянский та І. Борисов з цього
приводу вказують, що спостереження громадських спостерігачів від імені
кандидатів на виборах в Росії певною мірою дискредитує громадських
спостерігачів, оскільки «їх висновки і оцінки в очах частини експертів не
сприймали як неупереджені» [102, c. 18].
Обмежено право на здійснення самостійної спостережної діяльності
для громадських об‘єднань і в Узбекистані, де влада для залучення
громадськості до спостереження за виборами використовує махаллінські
комітети, які є традиційними узбецькими соціальними утвореннями, що
наділені

повноваженнями

державних

органів

та

є

єдиною

загальнонаціональною організацією, якій законодавством надано право
спостерігати за ходом виборів. Спостерігачі БДІПЛ ОБСЄ звертають увагу,
хоч влада часто і називає махаллінські комітети незалежними організаціями
громадянського суспільства, деякі співрозмовники Місії БДІПЛ сприймають
їх функції як форму не скільки громадського, скільки державного контролю.
Махаллінські комітети сприяють ЦВК в підготовці виборів, висувають
кандидатів у члени ДВК, організовують агітаційні заходи політичних партій,
активно беруть участь в повсякденному житті громад. Така роль
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махаллінських комітетів ставить під сумнів їх здатність діяти в якості
незалежних спостерігачів [205, c. 4].
Важливою формою громадського контролю за виборами є участь
інститутів громадянського суспільства у формуванні виборчих комісій.
Можливість громадських об‘єднань пропонувати свої кандидатури до складу
виборчих комісій різного рівня особливо отримала своє поширення у
пострадянських країнах та дозволяє побачити як позитивний досвід участі
інститутів громадянського суспільства у формуванні виборчих комісій, який
дійсно є однією форм громадського контролю за виборами, так і негативний
досвід, який зводиться до використання владою громадських об‘єднань на
власну користь з метою імітації демократичного характеру формування
виборчих комісій.
Позитивний досвід участі інститутів громадянського суспільства у
формуванні виборчих комісій можна побачити у Литві, де Асоціація
адвокатів Литви має право пропонувати кандидатів до виборчих комісій
різного рівня. Так, відповідно до статті 7 Закону Литовської Республіки «Про
Центральну виборчу комісію» від 20 червня 2002 року № IX-985, два члени
Центральної виборчої комісії висуваються Асоціацією адвокатів Литви та
призначаються Сеймом таємним голосуванням [266]. Асоціація адвокатів
Литви також приймає участь і в формуванні виборчих комісій на виборах до
Європейського Парламенту (стаття 14 Закону Литовської Республіки «Про
вибори до Європейського Парламенту» від 20 листопада 2003 року № IX1837) [103], на виборах Президента Республіки (стаття 13 Закону Литовської
Республіки «Про вибори Президента Республіки» від 22 грудня 1992 року
№ I-28) [105], на виборах до Сейму (стаття 15 Закону Литовської Республіки
«Про вибори Сейму» від 9 липня 1992 року № I-2721) [106] та на виборах до
рад самоврядування (стаття 13 Закону Литовської Республіки «Про вибори
рад самоврядування» від 7 липня 1994 року № I-532) [104].
Участь Асоціації адвокатів Литви у безпосередньому формуванні
виборчих комісій на всіх видах виборів можна пояснити з огляду на три
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чинники: по-перше, високим авторитетом Асоціації адвокатів Литви в
суспільстві, що виражається у помітному кредиті довіри до неї з боку
виборців; по-друге, Асоціація адвокатів Литви зазвичай делегує до виборчих
комісій висококваліфікованих правників, що помітно посилює якісний склад
комісій; по-третє, Асоціація адвокатів Литви є незалежним інститутом
громадянського суспільства, участь якого є попереджуючим чинником щодо
будь-яких маніпуляцій на рівні виборчих комісій під час підготовки та
проведення виборів.
У Білорусі, відповідно до статті 34 Виборчого кодексу Республіки від
11 лютого 2000 року № 370-З, громадські об‘єднання також є одним з
безпосередніх суб‘єктів утворення комісій з виборів Президента Республіки
Білорусь, депутатів Палати представників, депутатів місцевих Рад депутатів,
з референдуму, щодо проведення голосування про відкликання депутата [48].
У Російській Федерації відповідно до статті 22 Федерального закону «Про
забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними до
органів місцевого самоврядування» від 26 листопада 1996 року № 138-ФЗ
громадські об‘єднання мають право у формуванні виборчих комісій суб‘єктів
Російської Федерації, виборчих комісій муніципальних утворень, окружних
виборчих комісій, територіальних та дільничних комісій [108].
Участь громадських об‘єднань у формуванні виборчих комісій всіх
рівнів передбачено Виборчим кодексом Туркменістану від 4 травня 2013
року [49] та Законом Туркменістану «Про Центральну комісію з виборів і
проведення референдумів в Туркменістані» від 21 травня 2011 року №194-IV
[112]. Право громадських об‘єднань щодо формування складу виборчих
комісій гарантоване також виборчим законодавством Казахстану. Згідно
офіційних даних цим правом у Казахстані громадські об‘єднання активно
користуються під час виборів. За даними Центральної виборчої комісії
Казахстану 66,2% членів комісій були призначені політичними партіями,
30,5% – громадськими об'єднаннями та лише 3,3% вищестоящими
виборчими комісіями [203, c. 10].
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Аналіз досвіду проведення виборів у Білорусі, Казахстані, Російській
Федерації та Туркменістані говорить, що на практиці законодавче положення
щодо участі громадських об‘єднань у формуванні виборчих комісій спотворене
через те, що переважна більшість громадських об‘єднань знаходяться під
впливом влади та на виборах зазвичай діють в інтересах провладних
кандидатів. Отже, у зарубіжному досвіді громадського контролю за виборами
слід виділити і негативний досвід, коли інститути громадянського суспільства
хоч і є безпосередніми учасниками формування виборчих комісій, як
наприклад у Білорусі, Казахстані, Російській Федерації та Туркменістані, але
через повну залежність громадських об‘єднань у цих країнах від держави,
вони лише створюють видимість громадського контролю на виборах, а
насправді виконують поставлені владою завдання для обрання на виборах
провладних кандидатів. Тому громадські об‘єднання у Білорусі, Казахстані,
Російській Федерації та Туркменістані завжди пропонують до складу виборчих
комісій лояльних до влади представників, які обов‘язково погоджуються з
владою або інспіруються самою владою через громадські об‘єднання.
Загалом активне долучення саме незалежних інститутів громадянського
суспільства до формування виборчих комісій у зарубіжних країнах є неабияк
виправданим та цілком відповідає цілям та завданням проведення
громадського контролю за виборами, оскільки є важливим попереджуючим
чинникам щодо маніпуляцій та зловживань у діяльності виборчих комісій.
Вважаємо, що не потрібно зайвий раз обґрунтовувати думку, що саме від
незалежності та професійності членів виборчих комісій значною мірою
залежить якість організації та проведення виборів. Активна участь незалежних
інститутів громадянського суспільства у формуванні виборчих комісій також
сприяє покращенню кадрового складу виборчих комісій, що у свою чергу
підвищує рівень довіри до виборчої адміністрації з боку громадськості.
У той же час, як свідчить досвід Білорусі, Казахстану, Російської
Федерації та Туркменістану громадські об‘єднання можуть знаходитися під
повним контролем органів державної влади та використовуватися владою як
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елемент для створення демократичного характеру формування виборчих
комісій.

Тому

по

справжньому

ефективною

є

участь

інститутів

громадянського суспільства у формуванні виборчих комісій тоді, коли до
цього процесу долучені незалежні та самодостатні громадські об‘єднання, які
фахово розбираються у складних питаннях виборчого права та мають досвід
участі у здійснені громадського контролю на виборах.
Наявність відповідного досвіду, на наш погляд, є важливим з огляду на
два фактори: по-перше, участь інститутів громадянського суспільства у
здійснені

громадського

контролю

на

виборах

підвищує

рівень

кваліфікованості її членів, які на основі безпосереднього досвіду знають про
усі проблемні моменти, якими можуть скористатися нечесні кандидати та
інші сумнівні особи для забезпечення необхідного результату голосування
виборців на виборах; по-друге, саме участь інститутів громадянського
суспільства у здійснені громадського контролю на виборах чи не найкраще
може охарактеризувати незалежність та фаховість певного громадського
об‘єднання, яке на конкретних виборах довело, що дотримується високих
демократичних виборчих стандартів у своїй діяльності.
На основні врахування вище зазначеного позитивного зарубіжного
досвіду громадського контролю за виборами, насамперед Литви, вбачаємо за
доцільне доповнити частину другу статті 6 Закону України «Про Центральну
виборчу комісію» від 30 червня 2004 року № 1932-IV положенням,
відповідно до якого щонайменше троє членів Центральної виборчої комісії
мають бути включені до подання Президента України про призначення
членів Комісії за пропозицією громадських організацій, зареєстрованими у
встановленому законом порядку, до статутної діяльності яких належать
питання виборчого процесу та спостереження за ним, та які здійснювали таке
спостереження на останніх виборах, які проходили в Україні.
Окрім загальних форм громадського контролю за виборами, які мають
місце практично у всіх демократичних державах, у деяких зарубіжних
країнах слід виокремити специфічні форми громадського контролю за
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виборами, які поки що властиві лише цим країнам та не отримали широкого
поширення у зарубіжному досвіді проведення виборів. Появу специфічних
форм громадського контролю за виборами варто пояснити наступними
чинниками: 1) особливістю проведення виборів у різних країнах; 2) різний
стан активності громадянського суспільства; 3) різний рівень політичної
свободи в країні; 4) різний ступінь втручання органів публічної влади у хід
проведенні виборів; 5) різний характер порушень та зловживань, які мають
місце під час підготовки та проведення виборів.
Серед специфічних форм громадського контролю за виборами, які
властиві лише окремим країнам, слід віднести «WikiУИКи», яка отримала
своє поширення в Російській Федерації. «WikiУИКи» – це всеросійська база
виборчих комісій, яку було створено у відповідь на відсутність у зручному
вигляді відкритої інформації про склади сформованих в 2013 році за новими
правилами постійно діючих дільничних виборчих комісій. «WikiУИКи»
знаходиться в мережі Інтернет за адресою: https://www.wikiuiki.org, має свої
сторінки в соціальних мережах, а її робота заснована на принципах
краудсорсингу, за якого сотні волонтерів переводили в машинозчитуваний
формат дані про склади виборчих комісій, території, адреси виборчих
дільниць, опубліковані у вигляді сканів на сайтах численних комісій. Завдяки
цьому виборці могли знайти свою ДВК, можна було залишити відгук про
роботу комісії, почали розвиватися картографічні виборчі сервіси [18].
Організаторами проекту «WikiУИКи» також передбачалося, що у
користувачів цієї бази також буде можливість брати участь у складанні так
званого «досьє на комісію»: 1) відзначати порушення на конкретних виборах;
2) отримувати результати минулих виборів і інформацію про явку і
чисельності

виборців;

3) публікувати

фотографії

приміщення

для

голосування, залишати відгуки спостерігачів про комісіях, 4) фіксувати
розгляд судових справ, сповіщати про наявність «чорносписочників» в
комісіях, і багато іншого, що допоможе виборцям і спостерігачам
познайомитися ближче зі своїми виборчими комісіями [254].
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За час своєї роботи «ВикиУИКи» отримала визнання у російському
суспільстві та підштовхнула Центральну виборчу комісію Російської Федерації
до більшої відкритості та прозорості щодо забезпечення роботи виборчих
комісій різного рівня при проведенні виборів. Тому з 2016 року склади
виборчих комісій почали публікуватися на сайтах виборчих комісій в
електронному вигляді. Однак не всі завдання, які ставилися на початку
запуску «ВикиУИКи» були виконані. Зокрема, самі організатори «ВикиУИКи»
стверджують, що не вдалося досягти прогресу в складанні за рахунок усіх
громадян так званого «досьє на комісії»: якість надання послуг по організації
і проведенню виборів, відгуки про роботу, факти порушень і т.д. [18].
Таким чином, зарубіжний досвід громадського контролю за виборами
хоч і демонструє різні підходи до регулювання громадського контролю за
виборами та різні форми його здійснення, одностайний в одному – реальний
та ефективний громадський контроль за виборами можливий лише за умови
якщо він здійснюється незалежними та самодостатніми інститутами
громадянського суспільства. Втручання держави у діяльність інститутів
громадянського суспільства, а ще гірше – повне встановлення над ними
контролю, як свідчить досвід цілої низки пострадянських країн, нівелює роль
громадських інституцій у забезпеченні проведення вільних, чесних та
демократичних виборів та є не більше ніж імітацією громадського контролю
за виборами, ніж реальним його здійсненням.

2.3. Типологія громадського контролю за виборами в сучасному
конституційно-правовому досвіді
Сучасний конституційно-правовий досвід характеризується надзвичайною
інтенсивністю та технологічністю, наслідком чому є урізноманітнення форм
та видів громадського контролю, у тому числі й за проведенням виборів.
Глобалізація та конвергенція правових систем активно та помітно впливають
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на стан та здійснення демократії у всіх без виключення державах світу.
Громадський контроль за виборами є багатоаспектною, різноплановою та
динамічною діяльністю, що у свою чергу вимагає систематизації та
класифікації громадського контролю за виборами на основі вироблення
власного типологізаційного інструментарію з урахуваннях різних критеріїв
[217, c. 120]. Слушною у даному разі є думка українського вченого Ю. Опалько,
що «зростання впливу громадських організацій на виборчий процес
супроводжується

урізноманітненням

форм,

методів

та

заходів,

що

застосовуються ними у своїй повсякденній практиці. Розширюється з часом і
коло питань, до вирішення яких залучаються громадські організації» [107, c. 16].
В Енциклопедичному словнику з державного управління за редакцією
Ю. Ковбасюка, В. Трощинського та Ю. Сурміна зазначається, що «форми
громадського контролю характеризуються значною кількістю конкретних
різновидів»

та

пропонується

здійснити

класифікацію

різновидів

громадського контролю за чотирма напрямами: «1) зміст контролюючої
діяльності; 2) форми контролю; 3) направленість контролю; 4) масштаби
контролю» [32, c. 121]. Зарубіжний вчений Д. Реут вказує, що «громадський
контроль здійснюється за допомогою призначення членів виборчих комісій з
правом дорадчого голосу та спостерігачів, направлення звернень про
порушення виборчого законодавства і скарг до суду та виборчі комісії (у
тому числі на дії нижчестоящих виборчих комісій), відкритості та
доступності інформації про діяльність виборчих комісій, участі міжнародних
спостерігачів» [206, c. 146].
Наведені вище думки дають можливість зрозуміти лише загальні точки
зору щодо розуміння типології громадського контролю за виборами в
сучасному конституційно-правовому досвіді, який має безліч підвидів та
варіацій. Тому для того щоб узгодити різні класифікації та прояви
громадського контролю за виборами їх треба систематизувати у рамках
єдиної типології за різними критеріями. З одного боку такого роду підхід
дозволить розвести різні види громадського контролю за виборами за
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найбільш наближеними до них класифікаційними критеріями. З іншого боку
застосування цього підходу надасть змогу здійснити групування видів
громадського контролю в межах єдиної типології, що забезпечить цілісність
та системність типології громадського контролю за виборами.
У сучасному конституційно-правовому досвіді громадський контроль
за виборами слід класифікувати за наступними критеріями:
1. За рівнем здійснення:
а) міжнародний – громадський контроль за виборами здійснюється на
міжнародному рівні на основі загальновизнаних міжнародних демократичних
стандартів проведення виборів, які закріплені у відповідних міжнародних
актах, що стосуються виборів та виборчого права. Вплив міжнародного рівня
громадського контролю за виборами в умовах глобалізації та розвитку
інформаційно-телекомунікаційних мереж постійно росте та розширюється,
унаслідок чого проведення виборів у певній державі виходить далеко за межі
виключно національних кордонів [217, c. 120];
б) національний – громадський контроль за виборами здійснюється на
національному рівні як щодо загальнонаціональних виборів, так і виборів, які
проходять

в

окремих

регіонах

чи

територіальних

громадах

загальнонаціональними громадськими об‘єднаннями. У Посібнику Ради
Європи для громадських організацій «Використання міжнародних виборчих
стандартів» відзначається тенденція, що «за останні кілька років значно
зросла роль спостережень за виборами на національному рівні» [16, c. 10];
в) регіональний – громадський контроль за виборами здійснюється на
регіональному рівні. Найбільш виразно регіональний рівень громадського
контролю за виборами відчувається у федеративних та децентралізованих
державах, тоді як в простих унітарних державах він менш помітний, а доволі
часто зливається з місцевим рівнем громадського контролю. В Україні
відповідно до Виборчого кодексу України регіональний рівень виборів не
виокремлюється в самостійний вид виборів [15];
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г) місцевий – громадський контроль за виборами здійснюється на
місцевому рівні. Місцевий рівень громадського контролю є найбільш
наближеним видом контролю до громадян, унаслідок чого досить часто має
неформальний характер. У ситуації, коли усі виборці практично знають один
одного в обличчя, а кандидатів та їх моральні та ділові якості тим більше,
надмірна інституціоналізація громадського контролю за виборами на
найнижчому місцевому рівні є як правило зайвою. У доповнення зазначеної
думки слід погодитися з українським вченим О. Батановим, що «місцеве
самоврядування є явищем неполітичним за своєю природою, однак саме
локальна демократія та форми її безпосередньої реалізації надають
населенню додаткові можливості участі у політичному процесі» [7, c. 65].
2. За ступенем конституційно-правового регулювання:
а) інституційний – громадський контроль за виборами детально
регулюється на рівні конституційного законодавства з визначенням суб‘єктів,
строків та форм його здійснення. Метою детального регулювання
громадського контролю за виборами є: по-перше, надання громадськості
вагомих легальних важелів для виявлення та недопущення під час підготовки
та проведення виборів різного роду зловживань, маніпуляцій та порушень,
які можуть плинути на результат виборів; по-друге, недопущення ситуації,
коли під приводом громадського контролю за виборами буде здійснюватися
втручання у виборчий процес для впливу на результат виборів. Варто
погодитися з думкою українського вченого О. Скрипнюка, що «сучасне,
політично зріле і гармонійно розвинене громадянське суспільство має право
очікувати від Української держави підтримки і захисту своїх легітимних прав
та інтересів» [229, c. 19]. Наразі в Україні основними законодавчими актами,
які урегульовують здійснення громадського контролю за виборами, є
Виборчий кодекс України від 19 грудня 2019 року № 396-IX [15], Закони
України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 року № 1932IV [190] та «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 року
№ 698-V [143];
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б) легальний – на рівні конституційного законодавства визначаються
лише загальні засади громадського контролю за виборами, а основним
джерелом його регулювання виступають внутрішні статутні правила,
корпоративні та етичні стандарти представників організованої громадськості,
які здійснюють громадський контроль за виборами. Український експерт
Ілько Кучерів вказує, що під час проведення виборів «запобіжником
соціологічного «підрахунства» має стати досягнення Україною європейських
стандартів, зокрема прозорих норм професійної етики, коли соціологи і
журналісти дбатимуть про свою репутацію, чітко усвідомлюватимуть, що
зіпсоване реноме просто не дасть їм надалі змоги займатися професійною
діяльністю» [94, c. 20]. У якості прикладу можна навести різного роду
Кодекси

поведінки

журналістами,

чи

Зводи

соціологами,

етичних

офіційними

правил,

які

спостерігачами

розробляються
та

іншими

суб‘єктами, які здійснюють громадський контроль за виборами. В юридичній
літературі такого роду джерела ще називають субсидійованими формами
регулювання [101]. Сприяє їхньому прийняттю на національному та
регіональному рівнях міжнародні документи «м‘якого права», під якими
розуміються «міжнародні документи необов‘язкового характеру, у якості
яких здебільшого виступають резолюції міжурядових організацій, що містять
заяви, зобов‘язання, керівні принципи, спільні позиції або декларації про
політику чи наміри» [96, c. 293];
в) нелегальний – незалежний громадський контроль за виборами є
неприйнятним з точки зору законодавства, а будь-які спроби його здійснення
розглядаються як дії, що посягають на конституційний лад, державну владу
або втручання у внутрішні справи держави. Нелегальний громадський
контроль за виборами у жодному разі не слід розглядати виключно лише з
негативної точки зору, оскільки такого роду громадський контроль за
виборами має місце в тоталітарних державах, де будь-яка несанкціонована
громадська активність, особливо під час підготовки та проведення виборів,
розцінюється як потенційна загроза існуючому режиму в державі та відразу
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ж присікається ще на стадії її зародження як порушення чинного
законодавства. Американський вчений Дж. Шарп слушно звертає увагу, що
за диктаторських режимів спроби громадського спротиву щодо невизнання
результатів сфальсифікованих виборів доволі часто кваліфікуються самим
режимом неінакше як «незаконне захоплення влади» [258, c. 22].
3. За належністю суб’єктів:
а) міжнародний – громадський контроль за виборами здійснюється
міжнародними суб‘єктами. Найбільш інституціолізованим та поширеним
видом міжнародних суб‘єктів, які здійснюють громадський контроль за
виборами, є міжнародні організації, які направляють свої міжнародні
спостережні місії для здійснення офіційного спостереження на виборах, які
відбуваються у певній державі, після чого оприлюднюють свій висновок
щодо чесності та демократичності проведених виборів. У якості прикладів
міжнародних актів, які спеціалізовано врегульовують здійснення окремих
форм міжнародного громадського контролю за виборами, можна назвати
Декларацію принципів міжнародного спостереження за виборами: схвалено
Виконавчою Радою Асоціації організаторів виборів країн Центральної та
Східної Європи (АОВЦСЄ) 31 березня 2006 року [27], Декларацію
глобальних

принципів

непартійного

спостереження

за

виборами

громадськими організаціями та Кодекс поведінки непартійних громадських
спостерігачів 2012 року [265];
б) іноземний – громадський контроль за виборами здійснюється
іноземними суб‘єктами. Зазвичай у якості іноземних суб‘єктів, які
здійснюють громадський контроль за виборами, виступають іноземні
неурядові громадські організації, до статутних завдань яких належить
моніторинг та спостереження за виборчими процесами в різних державах
світу. Помітне місце серед іноземних суб‘єктів, які здійснюють громадський
контроль за виборами, належить іноземним засобам масової інформації, котрі
за рахунок висвітлення процесу підготовки та проведення виборів, здатні
надати іншу, відмінну картину проведення виборів, ніж та що подається
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через національні засоби масової інформації, діяльність яких досить часто
має упереджений та однобокий характер на користь певних кандидатів та
політичних партій [217, c. 123];
б) вітчизняний – громадський контроль за виборами здійснюється
національними суб‘єктами. Унаслідок того, що вибори є однією з форм
безпосереднього

народовладдя,

перелік

вітчизняних

суб‘єктів,

які

здійснюють громадський контроль за виборами, є найбільш широким та
різноманітним, а діяльність вітчизняних суб‘єктів на виборах – найбільш
помітним. Вітчизняні суб‘єкти мають становити найбільшу частку залучених
учасників до здійснення громадського контролю за виборами, оскільки
питання проведення вільних, чесних та демократичних виборів повинно
найбільше турбувати саме громадян, яким жити в цій країні, а не
міжнародних та іноземних суб‘єктів, які після спостереження за виборами
покинуть країну, залишивши по собі лише звіт про хід організації та
проведення виборів.
На очевидні переваги залучення саме національних суб‘єктів до
здійснення громадського контролю за виборами звернуто увагу й у доповідях
та звітах міжнародних організацій. Наприклад, у Посібнику Ради Європи для
громадських організацій вказується, що «національні спостерігачі задіяні у
всьому виборчому процесі від його початку до кінця, у тому числі на стадії
перед виборами, у день голосування та у післявиборчий період. Їм знайома
мова та місцеві звичаї, вони розуміють політичну ситуацію, можуть детально
відстежувати конкретні виборчі процедури та поширюють виборчі цінності у
суспільстві. Крім того, спостерігачі відстежують дотичні до виборів справи,
розробляють плани дій для подальшого вдосконалення виборчого процесу та
контролюють врахування рекомендацій із боку ключових учасників у період
між виборами» [16, c. 10].
4. За часом здійснення:
а) передвиборчий – громадський контроль здійснюється до офіційного
початку виборчого процесу на виборах та стосується питань зміни виборчого
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законодавства, а також здійснення інших дій владою чи іншими суб‘єктами,
які так чи інакше можуть вплинути на характер проведення виборів.
Українська вчена М. Афанасьєва з цього приводу справедливо вказує, що
«навіть у демократичних суспільствах панує думка, що влада при
конструюванні

виборчого

законодавства

передовсім

піклується

про

збереження свого представництва у виборних органах, а вже потім – про
своїх громадян» [3, c. 41];
б) виборчий – громадський контроль здійснюється безпосередньо під
час виборчого процесу з урахуванням особливостей строків та етапів його
проведення. Для здійснення переважної кількості форм громадського
контролю під час виборчого процесу він має бути інституціолізованим та
відбуватися відповідно до виборчого законодавства. Слушною є позиція
українського вченого М. Козюбри, що «вибори передбачають легітимізацію
влади не будь-яким способом, навіть формально визначеним у виборчому
законі, а способом, який забезпечує свободу вибору для виборця» [59, c. 86];
в)

поствиборчий

–

громадський

контроль

здійснюється

після

офіційного завершення виборчого процесу та спрямований на захист
результату волевиявлення виборців на виборах, забезпечення політичної
конфігурації у виборному органі відповідно до волевиявлення виборців та
передвиборних платформ кандидатів і політичних партій, з якими вони йшли
на вибори. У випадку різкої зміни кандидатами та політичними партіями
своєї поведінки після обрання до виборного органу та відмови від виконання
своїх передвиборних обіцянок, усе це в сукупності може вилитися у
громадське обурення та супротив, наслідком чому можуть стати дострокове
припинення повноважень виборного органу чи виборної особи та нові
позачергові вибори [217, c. 122].
5. За видом виборів:
а) громадський контроль за президентськими виборами – здійснюється
під час проведення виборів Президента держави. Традиційно так склалося, і
це підтверджується явкою виборців, що прямі вибори президента у багатьох
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державах, у тому числі й Україні, є головними виборами в державі. Тому й
увага суспільства, міжнародної громадськості до президентських виборів
найбільша, що у свою чергу позначається на кількості суб‘єктів та
різноманітті форм громадського контролю за цим видом виборів;
б) громадський контроль за парламентськими виборами – здійснюється
під час проведення виборів членів парламенту. На зміст та форми
громадського контролю за парламентськими виборами великий вплив має
вид виборчої системи, який буде застосований при проведенні виборів членів
парламенту. Наприклад, суб‘єкти та форми громадського контролю при
проведенні виборів народних депутатів України в загальнодержавному
багатомандатному окрузі та в одномандатних виборчих округах суттєво
різнилися між собою;
в) громадський контроль за місцевими виборами – здійснюється під час
проведення виборів до представницьких органів місцевого управління та
самоврядування. Відповідно до Виборчого кодексу України громадський
контроль за місцевими виборами в Україні здійснюється за виборами
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів сільської,
селищної, районної у місті, міської, районної, обласної ради, сільського,
селищного, міського голови та старости села або селища. Особливість
громадського контролю за місцевими виборами полягає передусім у великій
кількості виборних посад, щодо яких проводяться вибори [217, c. 122-123].
6. За підставами проведення виборів:
а) громадський контроль за черговими виборами – здійснюється за
виборами, які проводяться відповідно до встановлених Конституцією чи
законом
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строку

Особливість

обумовлена
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чинниками: по-перше, його здійснення зазвичай завчасно планується
громадськістю, оскільки дата чергових виборів є наперед відомою; по-друге,
він є найдовшим за проміжком часу видом громадського контролю у межах
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цієї класифікації через те, що підготовчі дії до чергових виборів тривають
найдовше, а виборчий процес на даному виді виборів є найбільш
розтягнутим у часі;
б) громадський контроль за позачерговими виборами – здійснюється за
виборами, у зв‘язку з достроковим припиненням повноважень виборного
органу або виборної особи. Особливість громадського контролю за
позачерговими виборами полягає у тому, що він є менш спланованим та
тривалим у часі порівняно з громадським контролем за черговими виборами;
в) громадський контроль за повторними виборами – здійснюється за
виборами, які проводяться у зв‘язку з неможливістю проведення голосування
у встановлений законом строк раніше. Повторні вибори практично завжди
викликають зайві питання в суспільства, тому їх проведення стає як правило
предметом прискіпливої уваги громадськості з метою унеможливлення
різного роду зловживань, маніпуляцій та порушень;
г) громадський контроль за частковими виборами – здійснюється за
проміжними, першими та додатковими виборами. Особливість громадського
контролю за частковими виборами полягає у тому, що громадськість стежить
за виборами не усього представницького органу, а лише його певної частини,
однак це не означає, що увага громадськості до такого роду виборів має бути
меншою. Навпаки, досвід проведення проміжних виборів на прикладі виборів
народних депутатів України, наочно засвідчив, що для них властиве значно
більше порушень, ніж при проведенні загальних чергових виборів [96, c. 479].
7. За конституційно-правовими формами:
а) направлення індивідуальних та колективних звернень громадян до
органів публічної влади – громадський контроль за виборами виражається у
формі звернень до влади як реакція громадян на ті чи інші події та дії, які
мають місце під час підготовки та проведення виборів. Звернення громадян,
відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996
року № 393/96-ВР, може бути індивідуальним та колективним та подане у
формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги та електронної
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петиції [153]. Звернення громадян з одного боку є важливим джерелом про
різного роду маніпуляції, зловживання та порушення, які мають місце під час
підготовки та проведенням виборів, а з іншого – дієвим інструментом щодо
їх недопущення та припинення;
б) проведення мирних зібрань громадян – можливі або наявні
порушення на виборах досить часто виводять громадян на вулиці для участі в
зборах, мітингах, походах або демонстраціях з метою захисту виборів від
фальсифікацій. У випадку, якщо влада не реагує на мирні зібрання громадян,
які викликані численними зловживаннями, маніпуляціями та порушеннями
на виборах, мирні зібрання громадян перетворюються в акції громадського
супротиву та навіть революцію. Український вчений М. Козюбра слушно
звертає увагу, що «масові мітинги громадян проти фальсифікації виборів, які
мали місце під час останніх виборчих кампаній, мають сенс лише тоді, коли
громадяни можуть продемонструвати свій протест саме органам, які за
законом відповідають за виборчий процес» [40, c. 60];
в) участь громадськості у розробці та вдосконаленні виборчого
законодавства

–

громадський

контроль

виявляється

в

долученні

представників громадськості до нормопроектної роботи органів публічної
влади з метою унеможливлення прийняття парламентом «зручного»
виборчого законодавства для конкретних кандидатів та політичних партій,
які візьмуть участь у виборах. Для цього виду громадського контролю, вказує
український вчений В. Нестерович, властиві «розвинені конституційною
практикою діалогові механізми взаємодії влади і суспільства; та досить
високий ступінь інтегрування інститутів громадянського суспільства у
процес прийняття нормативно-правових актів» [98, c. 180];
г) висвітлення у засобах масової інформації та соціальних мережах
ходу підготовки та проведення виборів – інформування через засоби масової
інформації та соціальні мережі про хід підготовки та проведення виборів,
різного роду події, які пов‘язані з виборами, кандидатами, політичними
партіями, які приймають у них участь, є важливим стримуючим фактором
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проти фальсифікації виборів. Саме завдяки засобам масової інформації та
соціальним мережам громадськість має змогу надати суспільний резонанс
виявленим під час підготовки та проведення виборів фактам застосування
адміністративного ресурсу, підкупу виборців, підтасовки голосів виборців на
виборчих дільницях та іншим порушенням виборчого законодавства. Засоби
масової інформації досить часто позначають метафоричним виразом
«вартовий пес демократії» (англ. Watchdog of Democracy) через те, що вони
«виконують контролюючу функцію за владою, […] є стримуючим фактором
щодо

вчинення

представниками

влади

протиправної

діяльності

з

використанням свого посадового становища, а у випадку її здійснення,
викривають таку протиправну діяльність та роблять її доступною для
громадян» [96, c. 61];
ґ) проведення опитувань громадської думки – громадський контроль
здійснюється шляхом встановлення за допомогою проведення різного роду
соціологічних досліджень виборчих уподобань виборців напередодні початку
виборчого процесу на виборах, під час його здійснення, так і безпосередньо у
день голосування у формі екзит-полу. Належним чином проведене
опитування громадської думки дозволяє лише з невеликою похибкою
зафіксувати за кого виборці готові голосувати на виборах чи вже
проголосували, якщо говорити про екзит-пол. Усе це створює труднощі для
підтасовки голосів виборців на користь конкретних кандидатів та політичних
партій, які приймають участь у виборах, через велику розбіжність між
результатами опитувань громадської думки та офіційними результатами
виборів. Наприклад, в Україні через високий ризик підтасовки голосів
виборців на виборах екзит-пол розглядається не інакше як «зброя проти
фальсифікацій» [8, c. 13]. Варто також додати, що вперше в Україні екзитпол було проведено 29 березня 1998 року Фондом «Демократичні
ініціативи», коли на виході з виборчих дільниць було опитано 10000
виборців на 400 виборчих дільницях. Результати екзит-полу виявилися
доволі близькими до результатів виборів і дали змогу назвати заздалегідь
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вісім політичних партій і блоків, які подолали 4% бар‘єр і ввійшли до
парламенту [94, c. 7].
д) здійснення офіційного спостереження за виборами – громадський
контроль здійснюється зареєстрованими у встановленому законом порядку
особами та організаціями шляхом спостереження за дотриманням принципів
та норм виборчого законодавства під час виборчого процесу. Офіційне
спостереження за виборами є чи не найбільш поширеною та врегульованою
формою громадського контролю за виборами у переважній більшості
демократичних держав, у тому числі й Україні. Венеціанська комісія у своїх
звітах неодноразово наголошувала, що «завдяки належному спостереженню
за виборами порушення виборчого законодавства стають відомі громадськості,
а відтак – дедалі важче здійсненні, тому важливо й надалі заохочувати до
проведення взаємних спостережень за виборами та надавати в такий спосіб
державам-членам можливість навчатися один в одного» [16, c. 10].
Український вчений Ю. Ключковський зазначає, що при розгляді офіційного
спостереження за виборами як форми громадського контролю, пропонує його
називати «громадським спостереженням», оскільки воно «здійснюється не
від імені зацікавлених суб‘єктів виборчого процесу, а від нейтральних
інститутів громадянського суспільства […] і проводиться в інтересах народу
країни» [55, c. 443, 448]. Схожої думки дотримується і зарубіжний вчений
В. Маклаков, який зазначає, що відмінна риса громадських спостерігачів від
їх партійних колег полягає у тому, що вони «проголошують свою
зацікавленість не в перемозі тієї чи іншої партії, а в проведенні чесних
виборів, що дозволяють виявити справжню волю виборців» [43, c. 12];
е) проведення паралельного підрахунку голосів – громадський контроль
здійснюється шляхом здійснення громадськими організаціями підрахунку
голосів виборців на визначених вибіркою виборчих дільницях. За умови
дотримання методології проведення паралельного підрахунку голосів виборців
його результати будуть відрізнятися лише невеликою похибкою від результатів
реального волевиявлення виборців у день голосування. Суть паралельного
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підрахунку голосів полягає у тому, що спостерігачі стежать за ходом
голосування виборців та підрахунку їхніх голосів на відібраних за допомогою
випадкової статистичної вибірки виборчих дільницях, на підставі чого заносять
ключову інформацію до анкети стандартної форми та передають отримані
результати телефоном та/або електронною поштою до центрального штабу,
який займається збором та аналізом даних з усіх виборчих дільниць [96, c. 336];
є) проведення громадських розслідувань – діяльність інститутів
громадянського суспільства, що здійснюється на основі збору та аналізу
інформації з відкритих джерел щодо з‘ясовування обставин, за яких мали або
могли мати порушення виборчого законодавства або зловживання під час
підготовки та проведення виборів. Можуть мати місце випадки, коли
інформація, яка є предметом громадського розслідування, є результатом
«витоку або зливу інформації з офіційних або неофіційних джерел» [10, c. 6].
Поняття «громадське розслідування» отримало своє закріплення у деяких
законопроектах України, які були зареєстровані у Верховній Раді України. У
проекті Закону України «Про правові та організаційні засади громадського
контролю та громадського діалогу в Україні» № 5458 вказано, що громадське
розслідування – «це механізм громадського контролю за діяльністю суб'єктів
владних повноважень, їх посадових осіб, інших об‘єктів громадського
контролю,

який

здійснюється

в

цілях

забезпечення

підзвітності

функціонування таких об'єктів, інформування громадськості про причини та
обставини порушення суспільних інтересів, законних прав фізичних та
юридичних осіб, вироблення рекомендацій щодо ліквідації наслідків таких
порушень, їх недопущенню, притягнення винних до відповідальності,
зміцнення демократичного порядку організації та функціонування державної
влади, інформування громадськості про причини та обставини порушення
прав людини, які мають громадський інтерес» [169].
8. За обсягом:
а) повний – громадський контроль здійснюється від початку підготовки
до виборів та закінчується лише після їх завершення та початку роботи
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виборного органу. Повний громадський контроль за виборами є доволі
ресурсоємким та витратним, унаслідок чого його здійснення можливе лише
обмеженим колом суб‘єктів, які мають відповідні достатні сили та засоби;
в) частковий – громадський контроль здійснюється лише під час
певного етапу виборчого процесу чи дії, яка відбувається у ході підготовки та
проведення виборів чи встановлення їхніх результатів. Найчастіше частковий
громадський контроль за виборами виявляється у здійсненні офіційного
спостереження громадськими організаціями за ходом голосування виборців у
день голосування та підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях.
9. За справжністю:
а) реальний – громадський контроль за виборами є вагомим за своїм
впливом та незалежним від влади чи інших суб‘єктів. Реальний громадський
контроль за виборами потенційно здатний зупинити фальсифікацію виборів
шляхом недопущення та викриття різного роду зловживань, маніпуляцій та
порушень на виборах. Реальний громадський контроль за виборами як
правило має місце в активному та розвиненому громадянському суспільстві,
хоча в історії проведення виборів у різних країнах має місце чимало випадків,
коли фальсифікація виборів стала приводом для громадянського супротиву
цим процесам та утвердження дієвих інститутів громадянського суспільства.
Українська вчена Ю. Хромова слушно звертає увагу, що «громадський
контроль є інструментом проведення прозорого виборчого процесу» [257, c. 7];
б) фіктивний – громадський контроль за виборами є повністю
контрольованим та залежним від влади чи інших суб‘єктів. Фіктивний
громадський контроль за виборами здійснюється з метою створення
декорації демократичних та конкурентних виборів за рахунок залучення до
громадського контролю за виборами так званих «кишенькових» інститутів
громадянського суспільства, позитивні висновки яких про хід проведення
виборів має додати додаткової суспільної легітимації результатам виборів.
Найбільшою поширення фіктивний громадський контроль за виборами набув
у недемократичних режимах. Американський вчений Дж. Шарп з цього
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приводу зазначає, що диктаторські режими попри свій антинародний
характер на періодичній основі проводять вибори, для того «щоб
продемонструвати свою демократичність. Однак такі вибори [є] ні чим
іншим, як контрольованими з боку влади показовими плебісцитами,
завданням яких [є] лише легітимізувати прихід до влади кандидатів, вже
раніше призначених диктаторами» [258, c. 7].
10. За ефективністю:
а) ефективний – громадський контроль дозволяє швидко виявляти
маніпуляції, зловживання та порушення, які мають місце під час підготовки
та проведення виборів, а також відіграє превентивну роль, яка виявляється в
упередженні

умисного

вчинення

будь-яких

порушень

виборчого

законодавства з метою фальсифікації виборів. Ефективний громадський
контроль є вагомим чинником для проведення чесних та демократичних
виборів. Запорукою ефективного громадського контролю за виборами є
активне та розвинене громадянське суспільство. Зарубіжні вчені В.
Полянский та І. Борисов вказують, що ефективність громадського контролю
за

виборами

економічною

«визначається

конкретною

обстановкою,

включаючи

політичною,
стан

соціальною

законодавства,

та

позиції

політичних сил в суспільстві, громадським очікуванням і запитами, рівнем
довіри до влади і рівнем розвитку суспільних інститутів» [102, c. 16].
Зарубіжний вчений Д. Реут звертає увагу, що неефективність громадського
контролю за виборами пов‘язане «з відсутністю достатньої кількості
правових способів його здійснення або через створення умов для
перешкоджання йому» [206, c. 150];
б) неефективний – попри здійснення громадського контролю за
виборами, під час їх підготовки та проведення мають місце численні
маніпуляції, зловживання та порушення, які впливають на остаточний
результат виборів. Основними причинами неефективного громадського
контролю за виборами є: слабкі демократичні традиції в країні; недосконале
законодавство; пасивність та відсторонення громадян від політичних
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процесів;

недостатність

тоталітарних

характер

ресурсів
здійснення

у

громадськості;
державної

авторитарний

влади.

Наприклад,

чи
в

Остаточному звіті Місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ щодо
парламентських виборів 2020 року в Таджикистані вказується, що
«обмеження свободи об‘єднань включають заборону опозиційних партій і
рухів та оголошення їх терористичними і екстремістськими організаціями. Як
наслідок, з 2005 року не було зареєстровано жодної нової політичної партії, а
громадянське суспільство утримується від відкритого обговорення політики і
виборів, побоюючись відплати і закриття» [204, c. 5].
Таким чином, типологія громадського контролю за виборами в
сучасному конституційно-правовому досвіді – це складна класифікація, яка
ґрунтується на диференціації громадського контролю за виборами на підставі
різних критеріїв з метою більш точного його теоретико-правового визначення.
Основною причиною цьому є вкрай динамічний та багатоаспектний характер
як самого громадського контролю, так і виборів, за якими він проводитися.

Висновки до розділу 2
1. Міжнародні стандарти громадського контролю за виборами
закріплені в міжнародних актах так званого «жорсткого права» та «м‘якого
права». Взаємозв‘язок міжнародних стандартів громадського контролю за
виборами, які закріплені в міжнародних актах «жорсткого права» та «м‘якого
права», виявляється у наступному: 1) міжнародні стандарти громадського
контролю за виборами, що визначені міжнародними актами «жорсткого
права», становлять загальнообов‘язковий стрижень міжнародних стандартів
громадського контролю за виборами та виступають важливою гарантією його
здійснення і захисту у випадку обмеження чи заборони будь-яких форм
громадського контролю за виборами; 2) міжнародні стандарти громадського
контролю за виборами, що визначені міжнародними актами «м‘якого права»,
здебільшого деталізують та розвивають міжнародні стандарти громадського
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контролю за виборами, що визначені міжнародними актами «жорсткого
права», роблячи їх зміст більш глибшим та зрозумілим для використання та
застосування під час здійснення громадського контролю за виборами;
3) передові та новітні ідеї щодо здійснення громадського контролю за
виборами спочатку отримують своє закріплення саме в міжнародних актах
«м‘якого права», які є більш гнучкими та зручними для цього, оскільки не
потребують тривалих та складних процедур схвалення, як це відбувається під
час прийняття та введення в дію міжнародних актів «жорсткого права»; 4) у
кількісному співвідношенні міжнародні стандарти громадського контролю за
виборами, що визначені міжнародними актами так званого «м‘якого права»,
безумовно складають переважну більшість з огляду на більш простіший
характер їхнього прийняття та введення у дію.
2. Аналіз зарубіжного досвіду громадського контролю за виборами
дозоляє констатувати, що в країнах усталеної західної демократії рівень
конституційно-правового регулювання форм громадського контролю за
виборами є значно меншим ніж у країнах так званої «молодої демократії».
Такого роду ситуацію можна пояснити тим, що у перших країнах великий
обсяг суспільних відносин, які пов‘язані з громадським контролем за
виборами, регулюється не скільки нормативно-правовими актами, скільки
усталеною демократичною традицією, в основі якої лежать відпрацюванні
роками механізми взаємодії громадського суспільства та влади під час
підготовки та проведення виборів, а також дією незмінного правила, за якого
представницька влада змінюється лише шляхом проведення вільних,
справедливих та демократичних виборів. Навпроти у країнах так званої
«молодої демократії» відповідна демократична традиція лише тільки
формується, тому рівень конституційно-правового регулювання форм
громадського контролю за виборами у них є більш детальним, оскільки саме
завдяки такому регулюванню й формуються відповідні механізми взаємодії
громадського суспільства та влади під час підготовки та проведення виборів.
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3. У сучасному конституційно-правовому досвіді громадський контроль
за виборами слід класифікувати за наступними критеріями: 1. За рівнем
здійснення:

а) міжнародний

громадський

контроль;

б)

національний

громадський контроль; в) регіональний громадський контроль; г) місцевий
громадський контроль. 2. За ступенем конституційно-правового регулювання:
а) інституційний громадський контроль; б) легальний громадський контроль;
в) нелегальний

громадський

контроль.

3.

За

належністю

суб‘єктів:

а) міжнародний громадський контроль; б) іноземний громадський контроль;
в) вітчизняний громадський контроль. 4. За часом здійснення: а) передвиборчий
громадський контроль; б) виборчий громадський контроль; в) поствиборчий
громадський контроль. 5. За типом виборів: а) громадський контроль за
президентськими виборами; б) громадський контроль за парламентськими
виборами; в) громадський контроль за місцевими виборами. 6. За підставами
проведення виборів: а) громадський контроль за черговими виборами;
б) громадський контроль за позачерговими виборами; в) громадський контроль
за повторними виборами; г) громадський контроль за частковими виборами.
7. За конституційно-правовими формами: а) громадський контроль у формі
направлення індивідуальних та колективних звернень громадян до органів
публічної влади; б) громадський контроль у формі проведення мирних зібрань
громадян; в) громадський контроль у формі участі громадськості у розробці та
вдосконаленні виборчого законодавства; г) громадський контроль у формі
висвітлення у засобах масової інформації ходу підготовки та проведення
виборів; ґ) громадський контроль у формі проведення опитувань громадської
думки; д) громадський контроль у формі здійснення офіційного спостереження
за виборами; е) громадський контроль у формі проведення паралельного
підрахунку голосів; є) проведення громадських розслідувань. 8. За обсягом:
а) повний громадський контроль; в) частковий громадський контроль. 9. За
справжністю: а) реальний громадський контроль; б) фіктивний громадський
контроль. 10. За ефективністю: а) ефективний громадський контроль;
б) неефективний громадський контроль.
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РОЗДІЛ 3.
УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИБОРАМИ
3.1. Стан конституційно-правового регулювання громадського
контролю за виборами в Україні
Посилене й активізоване здійснення громадського контролю за владою
останнім часом поставило в Україні питання про надання цій діяльності
нормативно-правого та регламентованого характеру. Українська вчена
Т. Наливайко зазначає, що «період Нового часу ознаменований суттєвим
якісним поступом в інституалізації контролю за дотриманням невід‘ємних
прав людини, в його переорієнтації на актуальну проблематику, на
підтримання демократизаційних процесів у соціумі. Реалізацію цих якісних
трансформацій перебирає на себе держава, а контроль за її діями поступово
стає функцією громадянського суспільства» [92, c. 10].
Відтак із кожними новими виборами в Україні конституційно-правове
регулювання громадського контролю за цією формою прямого народовладдя
набуває більш детального та ускладненого характеру. З метою недопущення
різного роду зловживань, маніпуляцій чи порушень як збоку інститутів
громадянського суспільства, так і з боку кандидатів, політичних партій,
виборчих комісій, інших суб‘єктів виборчого процесу та органів публічної
влади, необхідно чітко слідувати чинному виборчому законодавству України
у питанні здійснення громадського контролю за виборами. Принцип
«законність – це процедура» має стати одним із основоположних у процесі
вдосконалення

конституційно-правового

регулювання

громадського

контролю за виборами в Україні [215, c. 56].
Варто також взяти до уваги факт, що закон сприймається у суспільстві
та виконується усіма його членами лише тоді, коли він відповідає стану
суспільства та цінностям, які у ньому панують. Свого часу німецький вчений
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Р. Циппеліус справедливо зазначав, що «крайній нормативізм, який вбачає у
праві лише структуру нормативних смислових змістів, не бере до уваги те,
що живе право є водночас «фактом»: правове суспільство утворюється тоді,
коли люди організують свої повсякденні дії відповідно до певних норм;
справжнє право є "законом у дії"» [259, c. 6]. Тому нормативні приписи, які
визначають засади громадського контролю за виборами в Україні мають
враховувати особливості українського суспільства, рівень проникнення у
ньому демократичних цінностей та можливість сприйняття різного роду
новел, які запроваджуються під час вдосконалення виборчого законодавства
України, що стосується громадського контролю за виборами.
Німецький вчений Рудольф Ієрінг звертає увагу, що надмірне кількісне
та якісне ускладнення права неодмінно веде до ускладнення його
застосування. Зокрема, Р. Ієрінг вказує, що «чим більше право ускладнюється
для того, хто його повинен застосовувати, а, відповідно, і вивчати, своєю
розпливчастістю огляду, своєю туманністю і невизначеністю – правильного
розуміння, тим більш недосконалим стане саме застосування права» [47,
c. 22]. Отже, у процесі вдосконалення конституційно-правового регулювання
громадського контролю за виборами в Україні повинно обов‘язково братися
до уваги: по-перше, наскільки норми виборчого права є зрозумілими для усіх
учасників виборчого процесу, й особливо виборців; по-друге, запровадження
нових правил та стандартів щодо конституційно-правового регулювання
громадського контролю за виборами в Україні має бути гармонійним з метою
недопущення суперечностей з вже існуючим законодавством.
Конституція України, хоч і не містить терміна «громадський
контроль», але містить низку норм, які визначають конституційні засади для
його здійснення за виборами в Україні. З огляду на досить велику кількість
норм Конституції України, які визначають засади громадського контролю за
виборами в Україні, їх слід умовно поділити на три великі групи:
1) конституційні

норми,

які

встановлюють

засади

народовладдя,

верховенства права, правового порядку та політичного й суспільного
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плюралізму; 2) конституційні норми, які визначають засади реалізації
громадянами суб‘єктивного виборчого права та порядок організації й
проведення виборів; 3) конституційні норми, які закріплюють реалізацію
конституційних прав і свобод, які є суміжними з виборчими правами та
дотичними до порядку організації і проведення виборів [68]. У вітчизняній
юридичній науці слушно звертається увага, що «норми Конституції України
є нормами прямої дії, що, у свою чергу, гарантує громадянам право
звертатися до правоохоронних, контрольно-наглядових та судових органів за
захистом своїх виборчих прав безпосередньо на підставі норм Конституції
України» [95, c. 49].
У рамках першої групи конституційних норм, які визначають засади
громадського контролю за виборами в Україні, Конституція України
встановлює, що Україна є демократична та правова держава (ст. 1). Носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює
владу безпосередньо й через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування. Ніхто не може узурпувати державну владу (чч. 2, 4 ст. 5). В
Україні визнається і діє принцип верховенства права (ч. 1 ст. 8). Суспільне
життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та
ідеологічної багатоманітності (ч. 1 ст. 15). Органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов‘язані діяти лише на
підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією й
законами України (ч. 2 ст. 19) [68].
У рамках другої групи конституційних норм, які визначають засади
громадського контролю за виборами в Україні, Конституція України
встановлює, що народне волевиявлення здійснюється через вибори,
референдум та інші форми безпосередньої демократії (ст. 69). Право голосу
на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх
проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких
визнано судом недієздатними. (ст. 70). Вибори до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі
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загального,

рівного

і

прямого

виборчого

права

шляхом

таємного

голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення (ст. 70).
Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські голови, депутати
сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, обираються на основі
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування
строком на п‘ять років (ч. 1 ст. 76, ч. 1 ст. 103, ч. 1 ст. 136, чч. 1,2 ст. 141).
Також Конституція України досить чітко визначає вимоги до Президента
України та народних депутатів України, а також порядок та строки
проведення в Україні чергових та позачергових виборів (чч. 2, 3 ст. 76, ст. 77,
пп. 7, 21, 28, 30 ч. 1 ст. 85, п. 20 ч. 1 ст. 92, чч. 2, 3, 5 ст. 103, п. 7 ч. 1 ст. 106,
ч.2 ст. 136, ч. 3 ст. 141) [68].
У рамках третьої групи конституційних норм, які визначають засади
громадського контролю за виборами в Україні, Конституція України
передбачає, що кожному гарантується право на свободу думки й слова, на
вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно
збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію усно,
письмово або в інший спосіб - на свій вибір (чч. 1, 2 ст. 34). Громадяни
України мають право на свободу об‘єднання в політичні партії та громадські
організації для здійснення й захисту своїх прав і свобод та задоволення
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за
винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки
та громадського порядку, охорони здоров‘я населення або захисту прав і
свобод інших людей (ч. 1 ст. 36). Громадяни мають право брати участь в
управлінні державними справами, вільно обирати й бути обраними до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 38).
Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори,
мітинги, походи й демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються
органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 39).
Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення

155
або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов‘язані
розглянути звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом
строк (ст. 40). Кожен має право будь-якими не забороненими законом
засобами захищати свої права й свободи від порушень і протиправних
посягань (ч. 6 ст. 55) [68].
Законодавчий підрівень регулювання громадського контролю за
виборами в Україні є основним рівнем, який регламентує зазначене питання,
та містить цілу низку законодавчих актів із різних галузей національного
права. Багатомірність законодавчого підрівня регулювання громадського
контролю за виборами в Україні обумовлена в першу чергу комплексним
характером громадського контролю, який здійснюється за виборами різними
позадержавними суб‘єктами через найрізноманітніші форми, які визначені
чинним законодавством України [215, c. 59]. Тому в рамках законодавчого
підрівня слід виділити три групи законів, які регулюють здійснення
громадського контролю за виборами в Україні:
Перша

група

законодавчих

актів

містить

норми

загальнодекларативного характеру та встановлює необхідність здійснення
громадського контролю в Україні, у тому числі й за виборами, а також
визнання потреби в здійсненні державою політики щодо посилення ролі
громадськості у взаємодії з владою та зміцнення громадянського суспільства.
Наприклад, у ч. 1 ст. 5 Закону України № 2411-VI «Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року передбачено, що основними
засадами

внутрішньої

політики

у

сфері

формування

інститутів

громадянського суспільства є таке: утвердження громадянського суспільства
як гарантії демократичного розвитку держави; завершення політичної
реформи, посилення взаємодії органів державної влади й органів місцевого
самоврядування

та об'єднань громадян, запровадження

громадського

контролю за діяльністю влади; забезпечення незалежної діяльності об‘єднань
громадян, посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень;
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підвищення ролі та відповідальності політичних партій, сприяння політичній
структуризації суспільства на засадах багатопартійності, створення умов для
забезпечення

широкого

представництва

інтересів

громадян

у

представницьких органах влади; проведення регулярних консультацій з
громадськістю з важливих питань життя суспільства й держави [150].
В іншому Законі України «Про засади державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14
жовтня 2014 року № 1699-VII метою формування та реалізації державної
антикорупційної

політики

визначено

«створення

прозорих

засад

фінансування проведення виборів, діяльності політичних партій, усунення
корупціогенних

ризиків

у

діяльності

виборних

органів,

посилення

громадського контролю за їх діяльністю» (ч. 2 розділу 3). Серед основних
заходів, які слід вжити для реалізації державної антикорупційної політики,
визначено таке: ухвалити законодавство щодо посилення громадського
контролю за прийняттям рішень виборними посадовими особами, зокрема
через запровадження механізму попереднього громадського обговорення
суспільно важливих рішень з використанням позитивного вітчизняного
досвіду та на основі найкращої світової практики» (п. 5 ч. 3 розділу 3).
Основною причиною визначення вказаних мети та заходів у цьому Законі
названо те, що «в Україні фактично відсутня чітка законодавча та
інституційна основа для формування та реалізації антикорупційної політики
на основі співпраці державних органів та громадськості [151].
Визначення доволі чітких заходів щодо покращення законодавчих
засад здійснення громадського контролю за виборними особами в Законі
України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року
№ 1699-VII обумовлена трьома основними чинниками. По-перше, наявність
антикорупційного громадського контролю за виборними особами має
унеможливлювати використання ними свого службового становища на
власну користь, у тому числі й під час власного переобрання цими особами
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на новий термін або балотування на іншу виборну посаду на виборах. Подруге, наявність антикорупційного громадського контролю за виборними
особами має превентивний характер для утримання від балотування на
виборах осіб, метою яких обрання на виборні посади є особисте збагачення
за рахунок перебування в органах публічної влади. По-третє, наявність
антикорупційного громадського контролю за виборними особами суттєво
ускладнить так зване «заведення до влади» фінансово-промисловими
групами «своїх людей» з метою забезпечення захисту та відстоювання
власних корпоративних інтересів.
Друга

група

законодавчих

актів

визначає

порядок

здійснення

громадського контролю за виборами, виходячи з особливостей здійснення
виборчого процесу на виборах в Україні. Мова передусім іде про строки,
обмежене коло суб‘єктів, які на окремих етапах виборчого процесу можуть
здійснювати громадський контроль, форми громадського контролю та
питання, щодо яких громадський контроль може здійснюватися під час
виборчого процесу. Тому громадський контроль за виборами в Україні у
жодному разі не має перешкоджати проведенню в Україні вільних, чесних та
демократичних виборів, які мають відбуватися відповідно до ч. 1 ст. 71
Конституції України, на основі загального, рівного й прямого виборчого
права шляхом таємного голосування [68]. До ряду основних законодавчих
актів, які визначають порядок здійснення громадського контролю за
виборами в Україні, слід віднести Виборчий кодекс України [15], Закони
України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 року № 1932IV [190] та «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 року
№ 698-V [143].
Третя група законодавчих актів закріплює форми, які можуть бути
використанні в ході громадського контролю за проведенням виборів в
Україні. Особливість цієї групи законів полягає в тому, що вона місить
законодавчі акти з різних сфер суспільного та державного життя, які так чи
інакше пов‘язані з підготовкою та проведенням виборів в Україні. До ряду
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основних законодавчих актів, які визначають загальний інструментарій, за
допомогою якого здійснюється громадський контроль за виборами в Україні,
варто

віднести

Бюджетний

кодекс

України,

Кодекс

України

про

адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Цивільний
кодекс України та закони України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року
№ 2657-ХІІ, «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від
16 листопада 1992 року № 2782-ХІІ, «Про телебачення і радіомовлення» від
21 грудня 1993 року № 3759-ХІ, «Про інформаційні агентства» від 28 лютого
1995 року № 74/95-ВР, «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року №
393/96-ВР, «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»
від 23 вересня 1997 року № 539/97-ВР, «Про доступ до публічної інформації»
від 13 січня 2011 року № 2939-VI, «Про громадські об‘єднання» від 22
березня 2012 року № 4572-VI, «Про Суспільне телебачення і радіомовлення
України» від 17 квітня 2014 року № 1227-VII, «Про запобігання корупції» від
14 жовтня 2014 року № 1700-VII, «Про Національну поліцію» від 2 липня
2015 року № 580-VIII, «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016
року № 1402-VIII [215, c. 61].
Важливою групою суспільних відносин у рамках форм, які можуть
бути використанні під час громадського контролю за проведенням виборів в
Україні, безумовно є наявність в державі незалежних засобів масової
інформації, які здатні неупереджено та об‘єктивно висвітлювати перебіг
виборчої кампанії та однаково відноситися до кандидатів та політичних
партій, які приймають участь у виборах, передусім у наданні їм ефірного
часу та розміщення політичної реклами на рівноправних засадах. У
Рекомендації N R (99) 15 Комітету Міністрів Ради Європи «Про висвітлення
в ЗМІ виборчих кампаній» зазначено, що «поряд із повагою редакційної
незалежності телерадіомовників нормативні рамки мають також закріпити
обов‘язок мовників висвітлювати виборчі кампанії в усіх програмах
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правдиво, зважено й неупереджено. Цей обов‘язок стосується як мовників
державного сектора, так і приватного у відповідних зонах трансляції» [199].
На те що, принципи прозорості та відкритості складають стержень
вільних, справедливих та демократичних виборів неодноразово зверталася
увага і в українській науці. Українська вчена В. Круглашова констатує, що
традиційний громадський контроль за виборами у першу чергу заснований на
публічності та прозорості проведення виборів [77, c. 51]. Інша українська
вчена Ю. Хромова зазначає, що «принцип відкритості виборів припускає не
тільки об‘єктивне висвітлення виборчого процесу, але й участь громадськості
в спостереженні за ходом проведення виборів, створення належних умов»
[257, c. 66].
Попри наявне законодавство України, яке регулює діяльність засобів
масової інформації та вимоги виборчого законодавства щодо справедливого,
збалансованого та неупередженого висвітлення ходу підготовки і проведення
виборів, в Україні є певні проблеми у цьому напрямі, які обумовлені у першу
чергу великою залежністю більшості засобів масової інформації від
фінансово-промислових груп. Безпосереднім наслідком цьому є упереджене
висвітлення засобами масової інформації передвиборчих програм кандидатів
та політичних партій, а також нерівноправне відношення засобів масової
інформації до надання кандидатам ефірного часу чи друкованих площ для
поширення ними своїх передвиборчих програм.
На наявні проблеми в українському медіа-просторі також неодноразово
зверталася увага у Звітах авторитетних міжнародних організацій, які
здійснювали спостереження на виборах в Україні. Зокрема, у Підсумковому
звіті Місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ щодо місцевих
виборів, які відбулися в Україні 25 жовтня та 15 листопада 2015 року,
зазначається, що «на медіа-сектор впливають бізнес інтереси власників
засобів масової інформації, що відображається на політичній заангажованості
медіа-сектору як на національному, так і на регіональному рівнях. Ця
тенденція посилилась перед другим туром виборів міських голів. Таким
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чином, незважаючи на велику кількість інформаційних джерел, доступних
громадськості, можливості виборців зробити інформований вибір були
обмежені. Результати моніторингу засобів масової інформації, який
проводила МСВ ОБСЄ/БДІПЛ, виявили, що лише три зареєстровані
політичні партії отримали достатнє висвітлення в редакційних програмах
медіа простору. Більшість загальнонаціональних телевізійних каналів, за
якими МСВ ОБСЄ/БДІПЛ здійснювала моніторинг, серед яких Національна
телерадіокомпанія України, переважно висвітлювала діяльність двох-трьох
політичних партій в програмах у прайм-тайм. Моніторинг регіональних ЗМІ
підкреслив недоліки медіа-сектора» [246, c. 3].
Не менш важливе значення в регулюванні громадського контролю за
виборами в Україні відіграють підзаконні акти, які деталізують та
підсилюють відповідні законодавчі положення в частині більш детального
регламентування процедурно-процесуальних засад здійснення громадського
контролю за виборами в Україні та визначення стратегічних напрямів
подальшого вдосконалення цієї діяльності. Наприклад, у Національній
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 –
2020 роки, яка затверджена Указом Президента України № 68/2016 від 26
лютого 2016 року вказано на дві важливі обставини: 1) Стратегія спирається
на базові цінності відносин між демократичною державою й громадянським
суспільством, зумовлена становленням такого суспільства як основи
народовладдя та прагненням створити належні умови для ефективної
взаємодії держави, громадянського суспільства та бізнесу задля модернізації
України, підвищення добробуту і створення рівних можливостей для всіх;
2) метою
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є
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можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини й громадянина,
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задоволення суспільних інтересів із використанням різноманітних форм
демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації [93].
До числа інших підзаконних актів, які так чи інакше регулюють
здійснення громадського контролю за виборами в Україні, слід віднести Указ
Президента України № 487/2016 від 4 листопада 2016 року, яким
затверджено Положення про Координаційну раду з питань розвитку
громадянського суспільства [116], Розпорядження Кабінету Міністрів
України № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного
суспільства в Україні» від 15 травня 2013 року [183], Постанови Центральної
виборчої комісії «Про Порядок акредитації офіційних спостерігачів від
іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України,
народних депутатів України, місцевих виборах» від 28 серпня 2020 року
№ 205 [167], «Питання діяльності органу (відділу) ведення Державного
реєстру виборців та регіонального органу (відділу) адміністрування
Державного реєстру виборців» від 26 лютого 2016 року № 58 [114], «Про
порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при
Центральній виборчій комісії» від 31 грудня 2018 року № 275 [168], «Про
Порядок надання дозволу громадським організаціям мати офіційних
спостерігачів під час загальнодержавних та місцевих виборів» від 21 серпня
2020 року № 196 [174] тощо.
Таким чином, конституційно-правове регулювання громадського
контролю за виборами в Україні здійснюється на двох рівнях –
міжнародному

та

національному.

Міжнародний

рівень

правового

регулювання громадського контролю за виборами передбачає встановлення
загальних міжнародних стандартів на основі відповідних передових
національних

практик

демократичних

держав різних регіонів світу.

Національний рівень конституційно-правового регулювання громадського
контролю за виборами в Україні містить три підрівні – конституційний,
законодавчий та підзаконний, які тісно взаємопов‘язані між собою та
доповнюють

один

одного.

Особливість

конституційно-правового
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регулювання громадського контролю за виборами в Україні полягає в тому,
що воно ґрунтується на правових актах, що стосуються різних сфер
суспільного та державного життя, які так чи інакше пов‘язані з підготовкою
та проведенням виборів в Україні.

3.2. Роль громадського контролю за виборами у протидії
порушенням виборчого законодавства України
Одним з основних компонентів громадського контролю за виборами є
його здійснення з метою протидії різного роду порушенням виборчого
законодавства України, які з кожними новими виборами набувають все нових
форм та способів вчинення. Протидія порушенням виборчого законодавства
України у рамках громадського контролю за виборами помітно збагачує та
посилює правоохоронну функцію держави, оскільки правоохоронні органи
отримують додаткові інформаційні, соціальні та інші ресурси щодо протидії
порушенням виборчого законодавства України [218, c. 126].
Порушення виборчого законодавства України, вказує українська вчена
І. Тимошенко, «являє собою особливий вид винних, протиправних, суспільно
шкідливих або небезпечних діянь у формі дії чи бездіяльності з приводу
застосування законодавства про вибори під час призначення, підготовки,
проведення та встановлення результатів голосування, а також у міжвиборчий
період, що завдає шкоди виборчій системі України та за вчинення яких
застосовуються заходи поновлення порушених прав або заходи юридичної
відповідальності» [240, c. 4]. Порушення виборчого законодавства має
глибокі наслідки для забезпечення демократичного характеру Української
держави, тому потребує залучення щодо їх протидії не лише відповідні
правоохоронні органи, а й широку громадськість.
Громадський контроль за виборами, який здійснюється з метою
протидії порушенням виборчого законодавства, в жодному разі не підміняє
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діяльність правоохоронних органів у цій сфері, а навпаки – доповнює та
посилює правоохоронну функцію держави щодо протидії вчиненню
порушень виборчого законодавства України. З цього приводу необхідно
особливо підкреслити, що взаємодія громадськості та правоохоронних
органів у сфері протидії порушенням виборчого законодавства України має
вибудовуватися скоріше на засадах партнерства та співпраці, ніж конкуренції
та протистоянні. Хоча у деяких випадках, наприклад, кволе, повільне та
малорезультативне розслідування правоохоронними органами кримінальних
правопорушень виборчого законодавства України, саме конкуренція та
протистояння між громадськістю та правоохоронними органами, здатні
позитивно вплинути на притягнення в судовому порядку всіх винних до
юридичної відповідальності за скоєння порушень виборчого законодавства
України.
Український вчений В. Нестерович з цього приводу слушно зазначає,
що «активне, сильне та організоване громадянське суспільство завжди було
вагомим стримуючим фактором та одним з основних суб‘єктів протидії
різним зловживанням та порушенням під час підготовки та проведення
виборів. Саме громадськість досить часто виступає тією силою, яка здатна
протистояти масовим фальсифікаціям результатів виборів та іншим грубим
порушенням виборчих прав громадян за умови повного толерування цим
діям з боку правоохоронних, контрольно-наглядових та судових органів» [95,
c. 260].
Важливим загальним стримуючим фактором щодо скоєння порушень
виборчого законодавства України є належна поінформованість виборців про
юридичну відповідальність за вчиненні правопорушення під час підготовки
та проведення виборів, суспільну небезпеку зазначених протиправних діянь
та належні способи захисту громадянами своїх виборчих прав у разі їх
порушення. З цього приводу українські вчені А. Фоменко, Л. Наливайко,
К. Бахчев та О. Бочковий справедливо стверджують, що значна частина
порушень під час підготовки та проведення виборів вчиняється по-перше,
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унаслідок того, що «більшість порушень не сприймаються населенням як
недопустимі, адже самі виборці приймають у них участь»; по-друге, «через
недостатню поінформованість, населення не усвідомлює своєї важливості у
виборчому процесі, а отже й не відноситься до порушень виборчого
законодавства з достатнім рівнем нетерпимості» [30, c. 5].
Якщо звернутися до чинного виборчого законодавства України, то воно
помітно покращилося у частині забезпечення поінформованості виборців, у
тому числі щодо відповідальності за порушення законодавства про вибори.
Відповідно до статті 48 Виборчого кодексу України загальне інформаційне
забезпечення виборів включає інформування виборців про: виборчі права
громадян та способи їх здійснення і захисту (пункт 1); можливість та
процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного
реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях (пункт 2); право
на оскарження порушень своїх виборчих прав та способи здійснення цього
права (пункт 8); відповідальність за порушення законодавства про вибори
(пункт 9) [15].
Попри те, що чинним виборчим законодавством України обов‘язок
загального інформаційного забезпечення відповідних виборів покладено на
відповідні

виборчі

комісії

та

органи

державної

влади,

інститути

громадянського суспільства мають та повинні взяти активну участь в цьому
процесі з метою упередження скоєння правопорушень під час підготовки та
проведення виборів. Участь інститутів громадянського суспільства в
інформаційному забезпеченні відповідних виборів доволі часто спрямована
не лише на виборців, кандидатів та партії, але й також на членів виборчих
комісій, співробітників правоохоронних та судових органів.
Усі порушення виборчого законодавства України за галузевою ознакою
слід поділити на три види: 1) конституційні делікти; 2) адміністративні
правопорушення; 3) кримінальні правопорушення. Вказані види порушень
виборчого законодавства України хоч і мають спільну загальну природу –
посягають на встановлений порядок підготови та проведення виборів та
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виборчі права громадян, все ж таки є відмінними видами порушень
виборчого законодавства України, що насамперед обумовлено специфікою
предмета та метода правового регулювання відповідної галузі права –
конституційного, адміністративного чи кримінального права. З огляду на
відмінний характер видів порушень виборчого законодавства України буде
відмінною і протидія цим порушенням у рамках здійснення громадського
контролю за виборами.
Конституційні делікти, які посягають на встановлений порядок
підготови та проведення виборів, обумовлені особливістю конституційної
відповідальності, яка помітно відрізняється від інших видів юридичної
відповідальності
В. Федоренко

передусім
зазначає,

за
що

деліквентом.
«суб‘єктами

Український

вчений

конституційно-правової

відповідальності є у першу чергу Українська держава, яка, наприклад,
відповідає перед своїми громадянами в Європейському суді з прав людини у
разі порушення їх основоположних прав, органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи, політичні партії та інститути
громадянського суспільства» [251, c. 138].
Загалом особливістю конституційних деліктів є те, що їх скоєння як і
притягнення до конституційної відповідальності деліквентів, досить часто
має саме колективний характер. Найчастіше в якості колективних
деліквентів, які притягаються до конституційно-правової відповідальності за
порушення виборчого законодавства України виступають політичні партії –
суб‘єкти виборчого процесу, громадські організації, які здійснюють
спостереження за виборами, засоби масової інформації, які висвітлюють
перебіг виборчої кампанії тощо. Українська вчена І. Тимошенко вказує з
цього приводу, що «для конституційних деліктів колективних суб‘єктів є
характерним солідарна відповідальність їх членів, а їх вина визначається як
домінуюче ставлення колективу до вчинюваного суспільно небезпечного
діяння та його наслідків» [240, c. 5].
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Інший вітчизняний вчений В. Нестерович вказує, що «конституційноправова відповідальність за порушення виборчого права в Україні має низку
наступних особливостей: по-перше, вона здійснюється у межах етапів та
строків виборчого процесу; по-друге, основними суб‘єктами її застосування є
відповідні виборчі комісії та адміністративні суди; по-третє, зміст переважної
більшості санкцій полягає в неможливості подальшої реалізації порушником
своїх виборчих або інших прав під час підготовки та проведення виборів»
[95, c. 283].
Українська вчена А. Крусян звертає увагу, що в

українській

конституційній практиці мають місце випадки, коли «конституційна
відповідальність застосовується незалежно від того, чи притягнуто особу до
іншого виду відповідальності. Наприклад, порушення порядку підрахунку
голосів виборців спричиняє анулювання результатів виборів, незалежно від
того, чи притягнуто винних до інших видів відповідальності (наприклад,
кримінальної)» [78, c. 415].
Отже, наведені вище думки підводять до висновку, що при дослідженні
ролі громадського контролю за виборами у протидії порушенням виборчого
законодавства України треба застосовувати комплексний підхід, за якого
враховуються усі види порушень, які мають або можуть мати місце під час
підготовки та проведення виборів, оскільки скоєння адміністративного чи
кримінального правопорушення доволі часто призводить не лише до
адміністративної або кримінальної відповідальності, але й також до
конституційно-правової відповідальності. Завданням громадськості у даному
разі є забезпечення саме невідворотності для деліквента усіх видів юридичної
відповідальності, які передбачені чинним законодавством, оскільки доволі
часто у випадку виявлення порушень з боку кандидатів та політичних партій,
до юридичної відповідальності зазвичай притягаються лише рядові виконавці
протиправної поведінки, у той час, коли самі кандидати та політичні партії,
які виступали організаторами порушень виборчого законодавства, уникають
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юридичної відповідальності й надалі продовжують приймати участь у
виборах на загальних засадах.
Кримінальні правопорушення виборчого законодавства України є
найбільш небезпечним видом виборчих порушень, порівняно з іншими
видами порушень виборчого законодавства, оскільки саме вони завдають
найбільшої шкоди встановленим Конституцію та законами України засадам
здійснення народного волевиявлення шляхом проведення вільних, чесних та
демократичних виборів. Тому здійснення громадського контролю за
виборами з метою протидії вчиненню кримінальних правопорушень
виборчого законодавства України є більш ніж виправданим та відповідає
запитам сучасного демократичного суспільства, в якому кожен громадянин
потенційно може бути суб‘єктом громадського контролю за виборами [218,
c. 127].
Діджиталізація сучасних суспільних відносин, помітно розширює
можливості та джерела щодо фіксації кримінальних правопорушень
виборчого законодавства України не лише уповноваженими на те
відповідними правоохоронними органами, але й пересічними громадянами,
які з легкістю можуть перетворити свій смартфон зі звичайного засобу
зв‘язку на засіб аудіо-, фото- та відеофіксації кримінального правопорушення
виборчого законодавства України. У такому разі завданням відповідних
органів є перевірка наданих фактів про кримінальне правопорушення
виборчого законодавства та належне їх оформлення відповідно до норм
чинного

кримінального

процесуального

законодавства

України.

У

Підсумковому звіті Громадянської мережі ОПОРА «Розслідування злочинів
проти виборчих прав на чергових місцевих виборах 2015 року» слушно
вказується, що «ефективність щодо розслідування злочинів проти виборчих
прав громадян можна буде встановити лише після завершення виборчого
процесу на основі аналізу судової практики» [211, c. 7].
Кримінальні

правопорушення

виборчого

законодавства

України

визначені Кримінальним кодексом України та містяться в Розділ V цього
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Кодексу «Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших
особистих прав і свобод людини і громадянина». Українська вчена С. Лихова
зазначає, що «внесення в назву глави терміну "виборчі права" свідчить про
те, що законодавець звертає особливу увагу саме на ці права, які в структурі
політичних прав займають головне місце і практично надають людині статус
громадянина, здатного брати участь у політичному житті держави і
суспільства» [81, c. 32].
На думку українського вченого Ю. Ключковського «склади виборчих
злочинів, передбачених деякими іншими статтями Кримінального кодексу
України, наприклад, підписання виборчого протоколу до остаточного
підрахунку голосів (частина третя статті 158), голосування виборцем на
виборах більше ніж один раз (частина перша статті 158-1), незаконне
знищення виборчої документації (стаття 158-2), порушення порядку
фінансування виборчої кампанії (стаття 159-1), не спрямовані безпосередньо
на захист виборчих прав громадян; радше тут можна говорити про
порушення правомірного порядку проведення виборів, встановленого
виборчим законодавством, а значить, порушення конституційного принципу
народовладдя» [55, c. 105].
Відтак сучасна демократія має передбачати дієві форми та засоби
позадержавного захисту здійснення народовладдя, але в той же час ці форми
та засоби повинні мати під собою міцну конституційно-правову основу з
метою унеможливлення зловживань та маніпуляцій у цій важливій сфері
суспільних відносин. Тобто, народ повинен мати дієві конституційно-правові
засоби щоб захистити своє право на вільні, чесні та демократичні вибори. З
огляду на чинне законодавство України найбільше можливостей щодо
захисту принципу народовладдя під час виборчого процесу надається саме в
рамках здійснення громадському контролю за виборами. Прийняття
Виборчого кодексу України, дискусії навколо ухвалення якого точилися в
нашій державі багато років [100], зробили конституційно-правову основу
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громадського контролю за виборами більш досконалою та системною [218,
c. 127].
Українська вчена Т. Батраченко вказує, що «злочинні порушення
основоположних

принципів

демократії,

порядку

проведення

виборів

унеможливлюють встановлення дійсного волевиявлення громадян щодо
вирішення найважливіших державних та суспільних питань, які виносяться
на загальнодержавні чи місцеві вибори та референдум. Втрата можливості
брати участь в управлінні державними справами через вибори та референдум
веде до нівелювання одного з основних політичних прав, гарантованих
Конституцією України» [5, c. 4].
Отже, суспільна небезпека кримінальних правопорушень виборчого
законодавства України полягає насамперед в тому, що цей вид протиправних
діянь у першу чергу посягає на основоположні демократичні засади України,
що у свою чергу вносить елемент дестабілізації для усієї політичної системи
держави. Тому саме громадяни та їх об‘єднання через різні форми здійснення
громадського контролю за виборами мають стати чинником, який
унеможливлює здійснення різного роду кримінальних правопорушень
виборчого законодавства України. Важливими чинниками у цьому процесі
безумовно є активність та самоорганізація українського суспільства, а також
нульова його толерантність до будь-яких протиправних порушень, що
пов‘язана з підготовкою та проведенням виборів [218, c. 128].
В українській практиці проведення виборів був доволі цікавий випадок,
коли здійснення громадського контролю за виборами у формі незалежного
екзит-полу

фактично

підштовхнуло

до

скоєння

кримінального

правопорушення виборчого законодавства України для того щоб убезпечити
можливість розкриття фальсифікації результатів виборів у рамках розгляду
цієї справи в суді. Наприклад, на виборах Мукачівського міського голови
2004 року виборчі бюлетені були вкрадені в ніч після закінчення виборів,
оскільки на виборах був проведений незалежний екзит-пол, який засвідчив
про дуже великий розрив між офіційними результатами виборів та
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результатами екзит-полу, внаслідок чого відповідно до офіційних результатів
переміг провладний кандидат, а відповідно до результатів екзит-полу –
опозиційний кандидат на посаду Мукачівського міського голови. За
підсумками екзит-полу переможець здобув 62,4% голосів, а його основний
конкурент – 29,99%, проте територіальна виборча комісія визнала
Мукачівським

міським

головою

переможеного.

Український

вчений

Володимир Паніотто з цього приводу слушно вказує, що «якби дані екзитполу були неправильними, то не мало б сенсу красти бюлетені» [94, c. 5].
Кримінальні

правопорушення

виборчого

законодавства

України

визначені Кримінальним кодексом України, який встановлює наступні види
кримінальних

правопорушень

виборчого

законодавства

України:

1) перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у
референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності
офіційного спостерігача (стаття 157); 2) надання неправдивих відомостей до
органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване
втручання в роботу Державного реєстру виборців (стаття 158); 3) незаконне
використання

виборчого

бюлетеня,

бюлетеня

для

голосування

на

референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного
разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого
бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі (стаття 158-1);
4) незаконне знищення або пошкодження виборчої документації або
документації референдуму (стаття 158-2); 5) фальсифікація, підроблення,
викрадення,

пошкодження

документації

референдуму,

або

знищення

викрадення,

виборчої

документації,

пошкодження,

приховування,

знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки,
списку виборців чи учасників референдуму (стаття 158-3); 6) порушення
таємниці голосування (стаття 159); 7) порушення порядку фінансування
політичної партії, передвиборної агітації чи агітації референдуму (стаття 1591); 8) підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або
комісії з референдуму (стаття 160) [75].
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Якщо

проаналізувати

кримінальні

правопорушення

виборчого

законодавства України в дзеркалі громадського контролю за виборами, то
можна

дійти

висновку,

що

найбільш

поширеним

видом

виборчих

кримінальних правопорушень на виборах в Україні є різні способи підкупу
виборців, які з кожним новим видом виборів набувають все нових форм та
масштабів. Наприклад, у Підсумковому звіті Громадянської мережі ОПОРА
«Розслідування злочинів проти виборчих прав на чергових місцевих виборах
2015 року» зазначається, що «однією з масових проблем виборчого процесу
стали

різноманітні

технології,

пов‘язані

з

підкупом

виборців,

які

реалізовувалися в регіонах країни» [211, c. 7].
Особливість підкупу виборців з боку кандидатів, політичних партій,
їхніх представників та довірених осіб полягає у тому, що такий підкуп
повинен мати масовий характер для того щоб гарантовано забезпечити
перемогу на виборах відповідного кандидата або політичної партії
(організації політичної партії). Масовість у підкупі виборців неодмінно
відводить одну з ключових ролей у викритті цієї протиправної діяльності
свідомим громадянам, які дізнавшись про певну схему підкупу виборців на
користь певного кандидата чи політичної партії, щонайменше мають
повідомити про це органи Національної поліції України, або ж взагалі
задокументувати на свій смартфон чи і в інший спосіб факти скоєних
кримінальних правопорушень та передати їх до підрозділів Національної
поліції України.
Питання масового підкупу виборців на виборах в Україні знайшло своє
висвітлення і у вітчизняній юридичній науці. Зокрема, український вчений
В. Нестерович на основі аналізу виборчої практики зазначає, що під час
проведення виборів в Україні найчастіше використовуються наступні масові
«схеми» підкупу виборців, які залежно від способу здійснення отримали
відповідну свою сленговому назву:
1. «Виборча піраміда» або «виборча сітка» – створена виборчим
штабом політичної партії або кандидата багаторівнева мережа з підкупу
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голосів виборців на виборах в Україні. При розгортанні «виборчої піраміди»
кошти виділяються за двома напрямами. 1) кошти для тих, хто буде
приймати участь у підкупі виборців; 2) кошти для безпосереднього підкупу
виборців.
2. «Карусель» – технологія фальсифікації результатів виборів шляхом
здійснення підкупу виборців біля виборчої дільниці за круговим принципом.
Круговий характер підкупу виборців у вигляді запускання їх по колу або
«прокручення» цієї схеми з багатьма виборцями, обумовив назву цієї
технології терміном «карусель».
3. «Ялинка» – схема з підкупу виборців на виборах в Україні, за якої
загальна

сума

виділених

коштів

на

підкуп

виборців

пропорційно

розподіляється між усіма учасниками, які задіяні у цій протиправній
діяльності, залежно від рівня їхньої участі в підкупі виборців [96, c. 74-75,
234, 530].
Порядок кримінального провадження щодо кримінально протиправних
порушень виборчого законодавства України визначено Кримінальним
процесуальним кодексом України. Відповідно до статті 216 цього Кодексу
підслідність кримінальних проваджень щодо виборчих правопорушень,
належить до повноваження слідчих органів Національної поліції України. У
випадку, коли кримінальне правопорушення виборчого законодавства було
вчинене Президентом України, повноваження якого припинено, Прем‘єрміністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником
та заступником міністра, членом Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення, Головою Державного комітету телебачення і
радіомовлення України, членом Центральної виборчої комісії, народним
депутатом України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини,
Директором Національного антикорупційного бюро України, Генеральним
прокурором,

його

першим

заступником

та

заступником,

Головою

Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником,
Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим
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заступником та заступником, Постійним Представником Президента України
в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником,
радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем‘єр-міністра України, суддею, працівником правоохоронного
органу, особою, посада якої належить до категорії «А», то досудове
розслідування кримінальних правопорушень здійснюють слідчі органів
Державного бюро розслідувань [76].
Найбільшою проблемою кримінальних проваджень, які здійснюються
щодо кримінальних порушень виборчого законодавства України є їх вкрай
низька результативність у вигляді винних, які притягнені до кримінальної
відповідальності. Українська вчена І. Тимошенко слушно звертає увагу, що
«притягненню до кримінальної відповідальності порушників норм виборчого
законодавства заважає не брак санкцій, а відсутність належного механізму її
реалізації, а причини невисокої ефективності каральних засобів протидії
виборчим порушенням криються в тому, що кримінальне право покликане
боротися з наслідками й об‘єктивно не здатне впливати на причини більшості
негативних проявів у суспільному житті» [240, c. 12]. Відтак саме інститути
громадянського

суспільства

мають

стати

головною

опорою

щодо

упередження скоєння кримінальних порушень виборчого законодавства
шляхом проведення роз‘яснювальної роботи серед виборців та усіх суб‘єктів,
які долучені до процесу підготовки та проведення виборів в Україні.
Про вкрай низьку результативність притягнення до кримінальної
відповідальності за кримінальні порушення виборчого законодавства
України говорить моніторинг провідних громадських організацій України,
які спеціалізуються на питаннях виборчого процесу та спостереження за ним.
Зокрема,

за

даними

Звіту

Громадянської

мережі

«ОПОРА»

на

парламентських виборах 2014 року з 291 кримінального провадження було
закрито 225 кримінальних проваджень. До суду надійшло лише близько 5%
кримінальних проваджень, тобто 14 з 291. Після місцевих виборів 2015 року
правоохоронці закрили близько 75% усіх кримінальних проваджень, до суду
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дійшли не більше 16% розпочатих досудових розслідувань. Упродовж двох
виборчих процесів протягом 2019 року поліція розпочала 807 кримінальних
проваджень,

які

безпосередньо

пов‘язані

з

порушенням

виборчого

законодавства України. До суду з обвинувальним актом направлено 77
кримінальних справ. Решту 614 проваджень закрито. У 2019 році до суду
дійшло не більше 10% кримінальних проваджень. Наразі суд виніс 20
вироків, більшістю з них порушників звільнено від покарання з іспитовим
терміном [237].
Здійснення моніторингу громадськими організаціями за ходом та
результатами

розслідування

кримінальних

правопорушень

виборчого

законодавства слідчими органами Національної поліції України є важливим
чинником щодо оцінки показників ефективності роботи правоохоронної
системи України та виявлення найбільш вразливих зон, які перешкоджають
притягненню винних за скоєння протиправних діянь до кримінальної
відповідальності. З цього приводу у Звіті Громадянської мережі «ОПОРА»
вказується: «як виявилось, проблема лежить не лише в площині політичної
волі правоохоронців. Не менш проблематичною є якість законодавства,
відсутність навчальних програм щодо специфіки роботи поліції під час
виборів, системної практики аналізу судових рішень, у тому числі щодо
повернення на доопрацювання матеріалів слідства» [237].
Проте,

що

головна

проблема

в

притягненні

до

юридичної

відповідальності за порушення виборчих прав та встановлених виборчих
процедур є недосконалість законодавства України, а не бездіяльність поліції,
говорять

і

авторитетні

міжнародні

організації,

які

здійснювали

спостереження на виборах в України. Зокрема, в Остаточному звіті Місії
БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами щодо чергових виборів
Президента України 31 березня та 21 квітня 2019 року зазначається, що
«поліція доклала зусиль до забезпечення певного рівня прозорості у розгляді
скарг, пов‘язаних із виборами. Втім, чинне законодавство, яким регулюється
питання розгляду порушень та накладення санкцій під час виборів, а також
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його застосування під час цих виборів залишає багато можливостей для
удосконалення» [248, c. 5].
Адміністративні правопорушення, що

посягають на здійснення

народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення,
визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення, та
складають наступні види порушень: 1) порушення порядку ведення
Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до
органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання
та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право
брати участь у референдумі, та використання таких списків (стаття 212-7);
2) порушення

права

громадянина

на

ознайомлення

з

відомостями

Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які
мають право брати участь у референдумі (стаття 212-8); 3) порушення
порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і
проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та
порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів (стаття 212-9);
4) порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації (стаття 212-10);
5)

ненадання

поширеної

можливості

стосовно

оприлюднити

суб'єкта

виборчого

відповідь
процесу

щодо

інформації,

(стаття

212-11);

6) порушення права на користування приміщеннями під час виборчої
кампанії (стаття 212-12); 7) виготовлення або розповсюдження друкованих
матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що
здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск
(стаття 212-13); 8) порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи
політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях (стаття
212-14); 9) порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку
політичної партії, порушення порядку надання або отримання державного
фінансування статутної діяльності політичної партії, порушення порядку
надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення
передвиборної

агітації

або

агітації

референдуму

(стаття

212-15);
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10) замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену
кількість (стаття 212-16); 11) ненадання копії виборчого протоколу (стаття
212-17); 12) невиконання рішення виборчої комісії (стаття 212-18);
13) відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи
службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи (стаття 21219); 14) порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з
підготовкою і проведенням виборів (стаття 212-20); 15) порушення порядку
подання фінансового звіту про надходження і використання коштів
виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов‘язання
фінансового характеру (стаття 212-21); 16) публічне розголошення виборцем
результатів волевиявлення в приміщенні для голосування (стаття 212-22);
17) пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, або
винесення його за межі приміщення для голосування (стаття 212-23);
18) перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у
референдумі, або діяльності суб‘єкта виборчого процесу (стаття 212-24) [56].
Аналіз звітів моніторингових місій, які здійснювали спостереження на
виборах в Україні, дозволяє стверджувати, що найбільшою проблемою у
притягненні до адміністративної відповідальності за вчинені адміністративні
правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та
встановлений порядок його забезпечення, стало те, що до відповідальності
переважно притягалися лише безпосередні виконавці – виборці, члени
виборчих комісій або суб‘єкти господарювання, які розміщували політичну
рекламу, у той час як організатори протиправних діянь – кандидати та
керівництво політичних партій залишаюся не покараними.
Наприклад, в Остаточному звіті Місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за
виборами щодо чергових виборів Президента України 31 березня та 21 квітня
2019

року

зазначається,

що

більшість

адміністративних

порушень

«стосувалася розміщення матеріалів кампанії без вказання інформації про
джерело

або

її

розміщення

у

заборонених

місцях.

Рішення

суду

продемонстрували, що за такі дії до відповідальності притягувалися
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громадяни та власники бізнесів, а відповідні кандидати та їх представники
відповідальності уникали» [248, c. 38].
Адміністративні правопорушення, що

посягають на здійснення

народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, хоч і є
меншими за суспільною небезпекою порушеннями ніж кримінальні
правопорушення виборчого законодавства України, але становлять не меншу
небезпеку для проведення вільних, чесних та демократичних виборів з
огляду на наступні чинники:
 по-перше, адміністративних правопорушень, що посягають на
здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його
забезпечення в рази більше ніж кримінальних правопорушень виборчого
законодавства України, що підтверджується як кількістю адміністративних
правопорушень, які визначені Кодексом України про адміністративні
правопорушення, так і кількістю скоєних адміністративних правопорушень,
яких також сукупно більше ніж кримінальних правопорушень виборчого
законодавства України;
 по-друге, велика сукупна кількість скоєних менш тяжких за
суспільною небезпекою адміністративних правопорушень, що посягають на
здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його
забезпечення, завдає не меншої, а часом і більшої шкоди проведенню
вільних, чесних і демократичних виборів, ніж більш тяжкі за суспільною
небезпекою, але менш чисельні кримінальні правопорушення виборчого
законодавства України;
 по-третє, адміністративне правопорушення, що посягає на здійснення
народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, може
бути частиною плану в підготовці скоєння більш тяжкого кримінального
порушення виборчого законодавства України або ж під час скоєння
адміністративного правопорушення, воно може набути більш тяжких форм та
перерости вже в кримінальне порушення виборчого законодавства України.
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Тому

основним

постулатом

у

протидії

порушенням

виборчого

законодавства України у рамках здійснення громадського контролю за
виборами є те, що не має менш або більш небезпечних порушень виборчого
законодавства України. Усі порушення виборчого законодавства України є
небезпечними та мають бути своєчасно виявленні у тому числі за рахунок
активної

участі

у

цьому процесі

звичайних

громадян,

які

мають

усвідомлювати усю небезпеку порушень виборчого законодавства України
для політичної та соціальної стабільності в державі.
Помітною перевагою громадського контролю за виборами у частині
протидії

різного

роду

кримінальним

правопорушенням

виборчого

законодавства України, порівняно з діяльністю відповідних правоохоронних
органів, є те, що його суб‘єктом може бути будь- який громадянин, а не лише
працівник відповідного правоохоронного органу України, на що вже
зверталася увага вище. У той же час варто констатувати, що провідну роль у
здійсненні громадського контролю за виборами з метою протидії різного
роду кримінальним правопорушенням виборчого законодавства України всетаки відграють, ті суб‘єкти, які наділені Виборчим кодексом України [15], а
також законами України «Про Центральну виборчу комісію» [190] та «Про
Державний реєстр виборців» [143], спеціальними правами під час здійснення
виборчого процесу. До їх числа слід віднести засоби масової інформації,
інформаційні агентства, громадські організації, до статутної діяльності яких
належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, офіційних
спостерігачів за виборами, соціологічні служби, які здійснюють опитування
громадської думки, що пов‘язана з виборами, довірених осіб кандидатів на
виборні посади, представників або уповноважених осіб політичних партій
(організацій політичних партій) тощо.
Аналіз діяльності інституціолізованих представників громадянського
суспільства щодо здійснення громадського контролю за виборами у частині
протидії

різного

роду

кримінальним

правопорушенням

виборчого

законодавства України дозволяє стверджувати про системність, фаховість та
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методологічну обґрунтованість цього виду діяльності, яка не поступається
професіоналізму співробітників

правоохоронних

органів

України,

до

повноваженнях яких належить здійснення розслідування кримінальних
проваджень кримінальних порушень виборчого законодавства України.
Наприклад, діяльність Громадянської мережі ОПОРА щодо здійснення
моніторингу розслідування кримінальних проваджень, які стосуються виборів,
базується на постійному відстеженні оновлень Єдиного реєстру судових
рішень, опрацюванні відповідей Національної поліції, Генеральної прокуратури
України, Державної судової адміністрації на запити щодо отримання
публічної інформації про перебіг розслідувань у кримінальних провадженнях
щодо виборчих злочинів. Методологія моніторингу виборчого процесу
Громадянської

мережі

ОПОРА

включає

обов‘язкове

інформування

правоохоронних органів про зафіксовані спостерігачами порушення, сприяння в
межах законодавства діяльності правоохоронців щодо попередження,
виявлення та розслідування виборчих злочинів. У свою чергу, аналіз
результативності розслідувань виборчих злочинів та відповідної судової
практики є важливою умовою для пошуку механізмів подальшого
удосконалення

законодавства

та

забезпечення

ефективної, політично

неупередженої та системної роботи правоохоронної та судової систем
України [211, c. 7].
Таким чиним, громадський контроль за виборами відіграє важливу
роль у протидії різного роду порушенням виборчого законодавства України
та виконує три важливі функції [218, c. 130]:
1. Попереджувальна функція – наявність громадського контролю за
виборами є стримуючим фактором до вчинення різного роду порушень
виборчого законодавства України. Чим ефективнішим буде громадський
контроль за виборами, тим більш помітним буде його профілактичний ефект
щодо вчинення порушень виборчого законодавства України.
2. Викривальна функція – завдяки громадському контролю за виборами
виявляється велика кількість вчинених адміністративних, кримінальних та
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інших правопорушень виборчого законодавства України, які не були
задокументовані правоохоронними органами. Громадський контроль за
виборами надає можливість правоохоронним органам отримувати великий
масив додаткової інформації про факти та обставини вчинених порушень
виборчого законодавства України, які пройшли повз їхню увагу.
3. Наглядова функція – діяльність правоохоронних органів щодо
притягнення

до адміністративної

відповідальності

за

адміністративні

правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та
встановлений порядок його забезпечення, або здійснення кримінальних
проваджень кримінальних правопорушень виборчого законодавства також є
предметом громадського контролю. Саме пильна увага громадськості до
стану та результатів притягнення до адміністративної відповідальності за
адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного
волевиявлення

та

встановлений

порядок

його

забезпечення,

або

розслідування скоєних виборчих кримінальних правопорушень виборчого
законодавства України, висвітлення цього процесу в засобах масової
інформації та соціальних мережах, стимулює правоохоронні органи більш
сумлінно та відповідально підходити до виконання своїх повноважень, а
також стримує здійснення співробітниками правоохоронних органів будьяких корупційних чи інших протиправних дій, які так чи інакше можуть
вплинути на хід та результатами розслідування порушень виборчого
законодавства України.

3.3.

Конституційно-правові

засади

здійснення

громадського

контролю за діяльністю Національної поліції під час проведення виборів
в Україні
Громадський контроль за виборами в Україні був би неповноцінним та
обмеженим, якщо б він також не здійснювався за правоохоронними
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органами, які відіграють вкрай важливу інституційну роль у забезпеченні
проведення вільних, чесних та демократичних виборів в Україні. Попри те,
що основна організаційна робота щодо забезпечення належного проведення
виборів та реалізації громадянами своїх виборчих прав покладено на виборчі
комісії, у частині 18 статті 57 Виборчого кодексу України чітко визначено,
що «у разі надходження до Центральної виборчої комісії, окружної або
територіальної виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення про
порушення, що мають ознаки вчинення кримінального чи адміністративного
правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно надсилає зазначене
повідомлення до відповідних правоохоронних органів» [15].
Про велику роль правоохоронних органів у забезпеченні проведення
вільних, чесних та демократичних виборів говорять і національні інститути
громадянського суспільства, які опікуються проблемами виборчого права.
Зокрема, у Звіті Громадянської мережі «ОПОРА» «Співпраця з поліцією: на
шляху до законності виборів» зазначається, що «роль та поведінка
правоохоронної системи часто є індикаторами демократичності виборів. Дії
та бездіяльність можуть мати не менш серйозний вплив на кінцевий
результат кампанії, ніж інтенсивність агітації. Діалог громадськості потрібно
починати вибудовувати з поліцією завчасно перед виборами, щоб
правоохоронці чітко розуміли свою роль та очікування від них» [237].
Багаторічний конституційний досвід різних країн наочно говорить, що
поліція є одним з основних інструментів, за якого фальсифікація результатів
виборів є можливою або неможливою. Німецький вчений Рудольф Ієрінг
справедливо вказує, що поліція у своїй діяльності має слугувати виключно
інтересам усього народу, а не окремим його групам, інакше вона швидко
може перетворитися з правоохоронного на репресивний орган. Р. Ієрінг
зазначає, що «варто тільки відмінити поліцію, на обов‘язки якої покладено в
даний час захищати переважно інтереси суспільства на противагу інтересам
окремих осіб і держави, і суспільству загрожує серйозна небезпека» [46, c. 143].
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Британсько-австрійський філософ Карл Поппер стверджує, що поліція
як суспільний інститут є у першу чергу відображенням самого суспільства
[117, c. 55]. Думка К. Поппера є вкрай важливою, оскільки на її підставі
можна зробити висновок, що стан готовності поліції протидіяти порушенням
виборчого законодавства під час підготовки та проведення виборів є прямо
пропорційним терпимості суспільства до таких порушень та його активності
самостійно протидіяти фальсифікаціям на виборах.
Американський вчений Р. Даль звертає увагу, що у тих країнах де армія
та поліція не знаходяться під контролем демократичних інституцій, там існує
висока загроза демократичному правлінню та встановлення у держані
недемократичного режиму. З цього приводу Р. Даль зазначає «якщо
інтервенція іноземної держави являє собою основну зовнішню загрозу
демократії, то найгрізніша внутрішня небезпека виходить від тих лідерів, які
отримали доступ до головних джерел фізичного примусу – армії і поліції»
[23, c. 142]. Американський фінансист Джордж Сорос звертає увагу, що лише
«у країнах зрілої демократії сили, які здійснюють примус, знаходяться під
громадянським контролем, проте в іншому світі справа йде прямо
протилежним чином» [236, c. 242].
Проте, що (міліція) поліція використовується як елемент тиску та
залякування представників громадянського суспільства, які здійснюють
громадський контроль на виборах, говорять і Звіти БДІПЛ ОБСЄ за
результатами оцінки виборів в низці пострадянських держав. Наприклад,
спостерігачі Місії БДІПЛ ОБСЄ прямо вказали у своїх Звітах про
спостереження за виборами у різні роки на залучення (міліції) поліції в
репресивних

цілях

проти

громадських

активістів,

які

здійснювали

громадських контроль, у таких державах як Білорусь [202, c. 20, 34],
Казахстан [203, c. 29], Російська Федерація [212, c. 29], Таджикистан [204,
c. 20], Узбекистан [205, c. 20], Україна [249, c. 20, 22] та інших державах.
Наприклад, у Заключному звіті Місії БДІПЛ по обмеженому
спостереженню за парламентськими виборами, які відбулися в Казахстані 10
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січня 2021 року, вказується, що «групи громадянського суспільства
повідомили про понад 300 затриманих по всій країні в день голосування,
більше половини з яких відбулися в Алмати. В офіційній заяві МВС
повідомляється, що всі особи звільнені з-під варти і нікому не пред‘явлені
адміністративні або кримінальні справи» [203, c. 29]. Отже, у даному випадку
маємо яскравий приклад застосування правоохоронної системи проти усіх
незгодних з вчиненими порушеннями виборчого законодавства для того щоб
їх фізично виключити з участі у громадському контролі за парламентськими
виборами в Казахстані.
Арсенал потурання поліцією фальсифікації результатів виборів є вкрай
широким: від цілеспрямованого ігнорування поліцією скоєних порушень під
час підготовки та проведення виборів, до, як стверджує американський вчений
Дж. Шарп, застосування її як репресивної машини для розправи з усіма
незгодними [258, c. 41]. Тому поліція під час підготовки та проведення виборів
неодмінно має бути незалежним та політично нейтральним органом, що
досягається у тому числі за рахунок здійснення за нею належного контролю
інститутами громадянського суспільства. Чим пильнішим та всеохоплюючим
буде громадський контроль за поліцією, тим менше зловживань та порушень
буде у її діяльності, особливо у період здійснення виборчого процесу.
Для забезпечення ефективної діяльності правоохоронних органів під
час підготовки та проведення виборів важливо мати не лише відповідне
якісне законодавство, але й також створити належні політичні, економічні та
соціальні умови для функціонування правоохоронних органів, яке відбувається
не в якомусь вакуумі, а тісно пов‘язане зі змістом та характером поточних
настроїв та цінностей, які панують у суспільстві. Український вчений
І. Охріменко з цього приводу справедливо відзначає, що «діяльність працівника
правоохоронного органу завжди відбувається під впливом не лише правових,
але й інших (економічних, політичних тощо) факторів об‘єктивної реальності.
Вона є не просто наслідком реалізації норм чинного законодавства, а
виступає продуктом реалізації цілого комплексу засобів» [111, c. 139].
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Ключовими

складниками ефективної

діяльності правоохоронних

органів під час підготовки та проведення виборів є передусім політична
нейтральність їхньої роботи, незалежність, законність, професійність та тісна
взаємодія правоохоронних органів з громадськістю. Серед правоохоронних
органів України в зазначеному контексті особливе місце належить
Національній поліції України, на яку чинним національним законодавством
покладається забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення
виборів в Україні, а також охорона виборчих та суміжних прав і свобод
людини під час виборчого процесу.
Особлива увага до здійснення громадського контролю за діяльністю
Національної поліції під час проведення виборів в Україні обумовлена також
і тим, що аналіз нормативно-правових актів, звітів правоохоронних органів та
громадських спостережних організацій, а також наукових джерел [17, 56, 76,
96, 211] наочно говорить, що найбільший тягар щодо притягнення до
адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, що
посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок
його забезпечення, а також розслідування кримінальних проваджень
кримінальних порушень виборчого законодавства України лежить саме на
підрозділах Національної поліції України.
У вітчизняній виборчій практиці міліція, а з 2015 року – Національна
поліція України, має різний досвід забезпечення публічної безпеки та
правопорядку під час підготовки до проведення виборів в Україні, який сягає
шкали від вкрай негативного до позитивного досвіду. Негативний досвід
забезпечення підрозділами МВС України публічної безпеки та правопорядку
під час підготовки до проведення виборів в Україні позначився прямим та
грубим втручанням міліції у виборчих процесах на користь конкретних
провладних кандидатів та політичних партій, як наприклад на чергових
виборах Президента України 2004 року чи чергових виборах народних
депутатів України 2012 року. Напроти позитивну оцінку діяльності поліція
отримала за результатами проведення президентських та парламентських
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виборів 2019 року, на яких поліція дійсно проявила політичну нейтральність
та забезпечила притягнення винних до порушення виборчого законодавства
України незалежно від їхньої партійної належності чи близькості з певним
кандидатом, що балотувався на цих президентських виборах.
Найбільшу політичну заангажованість на виборах в Україні міліція
продемонструвала на чергових виборах Президента України 2004 року, на
яких співробітники міліції всіляко перешкоджали веденню передвиборної
агітації опозиційними кандидатами, міліція не реагувала належним чином на
їхні скарги щодо порушення виборчого законодавства України, та навпаки
надавала всіляку у тому числі неправомірну підтримку провладному
кандидату в Президенти України – Віктору Януковичу. Доходило навіть до
того, що працівники міліції залучалися до охорони засобів передвиборної
агітації кандидата в Президенти України В. Януковича.
Наприклад, в Заключному звіті Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за
виборами Президента України 2004 року звертається увага, що в «ІваноФранківській

області

спостерігачі

повідомляли

про

використання

працівників міліції для охорони плакатів пана Януковича», «у Запоріжжі
спостерігачі повідомляли, що міліціонери перевіряли записи про реєстрацію і
питали виборців, за кого вони голосуватимуть», «у Кіровограді та Луганську
мали місце численні випадки, коли міліція без жодних причин переривала
проведення агітаційних заходів на підтримку В. Ющенка. У Миколаївській
області

за

розповсюдження

помаранчевих

стрічок

були

затримані

агітпрацівники з команди В. Ющенка та опозиційний народний депутат, з
якими працівники міліції поводилися грубо», «у Хмельницькій області було
декілька випадків, коли міліція зупиняла автобуси, в яких прихильники
В. Ющенка їхали на мітинги» [249, c. 20, 22].
Неправомірне використання працівників міліції та загалом велика
політична залежність правоохоронних органів від провладного кандидата у
Президенти України В. Януковича, призвели до масової фальсифікації
результатів голосування виборців на президентських виборах 2004 року, що
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у свою чергу спровокувало неабиякий протестний громадський рух, який
досить швидко переріс у «Помаранчеву революцію». Лише після масових
протестів громадян України та втручання міжнародної спільноти у
вирішення

кризи,

яка

була

спровокована

масовими

виборчими

фальсифікаціями, в Україні вдалося 26 грудня 2004 року провести вільні,
чесні та демократичні вибори Президента України.
Протягом останнього десятиліття чергові вибори народних депутатів
України 2012 року є прикладом чи не найбільшого втручання співробітників
на той час ще міліції у виборчий процес. За оцінками національних
громадських спостерігачів працівники міліції під час підготовки та
проведення цих виборів намагались залякати опозиційних кандидатів,
складаючи протоколи про порушення на агітаторів, затримуючи їх нібито для
встановлення особи, зриваючи зустрічі кандидатів із виборцями. А під час
встановлення результатів голосування виборців було зафіксовано втручання
правоохоронців у вибори в регіонах, де перемагали опозиційні кандидати.
Спостерігачі ОПОРИ 26 разів зафіксували незаконний вплив правоохоронних
органів та 18 разів – тиск на засоби масової інформації [237].
Ситуація з покращення ситуації щодо забезпечення публічної безпеки і
порядку під час проведення виборів в Україні почала простежуватися після
поліцейської реформи, унаслідок якої було створено Національну поліцію
України. Міжнародні та національні спостерігачі, які працювали в Україні на
президентських та парламентських виборах у 2019 році, високо відзначили
діяльність Національної поліції, її політичну нейтральність та професійність.
Наприклад, у Звіті за результатами спостереження Громадянської
мережи «ОПОРА» на позачергових виборах народних депутатів України 21
липня 2019 року «Тенденції липня та попередні висновки кампанії»
зазначено, що відповідно до методології спостереження ОПОРИ, спостерігачі
не лише фіксують та верифікують порушення, а й офіційно звертаються до
Національної поліції України із метою розслідування випадків недотримання
законодавства. З початку виборчого процесу спостерігачами ОПОРИ було
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подано 882 звернення до Національної поліції (частина з них включала
повідомлення про більше ніж одне порушення) щодо виявлення ознак
порушення виборчого законодавства. За оцінками організації, співробітники
Національної поліції України, як правило, реагували належним чином на її
повідомлення про порушення правил ведення передвиборної агітації. Більше
того, представники ОПОРИ безпосередньо не виявили підтверджених фактів
грошового підкупу громадян, але з офіційних джерел відомо про
розслідування Національною поліцією України 62 проваджень щодо такого
різновиду підкупу громадян [45].
У той же час, аналіз звітів міжнародних моніторингових місій, які
здійснювали спостереження на виборах в Україні, дозволяє констатувати, що
в діяльності Національної поліції України продовжує домінувати підхід, який
не позбавлений двох проблемних моментів. По-перше, фізичний вплив з
застосуванням насильства на учасників виборчого процесу здебільшого
кваліфікується слідчими Національної поліції як хуліганство (стаття 296
Кримінального

кодексу

України),

а

не

як

кваліфікуюча

ознака

перешкоджання здійсненню виборчого права (частини 2 і 3 статті 157
Кримінального кодексу України), унаслідок чого винним особам не може
бути призначене покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання за
вчинення кримінального правопорушення проти виборчих прав і свобод
громадянина, передбаченого статтею 157 Кримінального кодексу України.
По-друге, активність розслідування кримінальних правопорушень виборчого
законодавства України помітно зменшується після офіційного завершення
виборчого процесу на виборах, особливо коли мова йде про провладних
кандидатів.
Наприклад, в Остаточному звіті Місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за
виборами щодо чергових виборів Президента України 31 березня та 21 квітня
2019 року звертається увага, що «випадки фізичного втручання агітаторів або
дій з агітації складають істотну частину розслідувань. Втім, ці види
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правопорушень розглядались поліцією як хуліганство, а не більш серйозне та
відповідне порушення з позбавленням виборчого права. Поліція не
продовжувала активного розслідування випадків зловживання державними
ресурсами та владою під час кампанії; такі випадки були класифіковані як
просте адміністративне порушення правил виборчої кампанії» [248, c. 5].
Отже, наведені вище факти говорять, що цілком виправданою є
практика здійснення громадського контролю за діяльністю Національної
поліції під час проведення виборів в Україні з метою унеможливлення її
використання у політичних цілях та вчинення фальсифікації виборів на
користь певних кандидатів та політичних партій. Окрім цього, громадський
контроль за діяльністю Національної поліції за часовими межами має
охоплювати не лише етапи підготовки, проведення виборів та встановлення
результатів голосування виборців, а також і поствиборчий період для того
щоб

здійснити

моніторинг

за

ходом

розслідуванням

кримінальних

проваджень, які пов‘язані з виборами, вже після їхнього завершення, та
подальшої передачі кримінальних проваджень до суду для притягнення усіх
причетних осіб до кримінальної відповідальності у встановленому законом
порядку.
Додає актуальності здійснення громадського контролю за діяльністю
Національної поліції під час проведення виборів в Україні тенденція, за якої
все

помітніше

співробітники

Національної

поліції

висувають

свої

кандидатури для участі у виборах народних депутатів України та особливо
місцевих виборах без переривання своєї службової діяльності в Національній
поліції на час здійснення виборчого процесу. Тому завданням громадськості
у даному разі є здійснення контролю щодо недопущення використання
співробітниками Національної поліції України, які балотуються на виборні
посади, свого службового становища під час виборчого процесу.
Отже, здійснення громадського контролю за діяльністю Національної
поліції під час проведення виборів в Україні переслідує наступні цілі: поперше, забезпечити політичну нейтральність діяльності Національної поліції
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за рахунок упередження її втягнення у виборчу боротьбу на боці певного
кандидата або політичної партії, які приймають участь у виборах; по-друге,
не допустити використання співробітниками Національної поліції, які
балотуються на виборах в Україні, свого службового становища на власну
користь під час виборчого процесу; по-третє, сприяти поінформованості
Національної поліції про виявлені громадськістю факти порушень виборчого
законодавства України та більш активного і об‘єктивного реагування поліції
на ці порушення; по-четверте, посилити прозорість, відкритість та
підзвітність Національній поліції під час проведення виборів в Україні перед
суспільством;

по-п‘яте,

підвищити

професійність

співробітників

Національної поліції під проведення виборів в Україні; по-шосте, дати
об‘єктивну оцінку діяльності Національній поліції під час проведення
виборів в Україні та проінформувати про неї суспільство [216, c. 70].
Аналіз виборчого законодавства України, яке було прийняте протягом
1991-2021 років, дозволяє стверджувати, що ступінь регулювання участі
спочатку міліції, а з 2014 року – поліції у виборах пройшов шлях від повної
відсутності спеціальних норм, які регулюють роль міліції під час підготовки
та проведення виборів, до вкрай деталізованого регулювання засад діяльності
поліції на виборах. Посилення деталізації участі правоохоронних органів
України у виборах йшло поступово від одного виборчого закону до іншого, і
основним рушієм посилення цієї деталізації виступила саме громадськість.
Якщо взяти перший виборчий закон, а саме Закон України «Про вибори
Президента України» від 5 липня 1991 року № 1297-XII, у тому числі з
наступними змінами та доповненнями аж до втрати чинності цього Закону в
1999 році, то у ньому взагалі не було врегульовано засади участі міліції як і
інших правоохоронних органів України у виборах [127].
Перше ж таке регулювання відбувається у Законі України «Про вибори
народних депутатів України» від 18 листопада 1993 року № 3623-XII. У
цьому Законі було визначено наступні засади участі правоохоронних органів
у виборах народних депутатів України: співробітники правоохоронних
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органів та військових формувань, начальницький склад органів внутрішніх
справ, а також судді і прокурори можуть бути зареєстровані претендентами в
кандидати, якщо при реєстрації вони подадуть до окружної виборчої комісії
заяву про тимчасове припинення службових повноважень на період виборчої
кампанії (частина 5 статті 2); призначення довірених осіб та агітаторів з
числа осіб, що проходять дійсну військову або альтернативну (невійськову)
службу, з числа офіцерів, прапорщиків, мічманів особового складу ЗСУ,
Національної гвардії, СБУ, МВС, інших військових формувань України
забороняється (частина 6 статті 32); в організаціях правоохоронних,
військових з‘єднаннях і частинах передвиборна агітація обмежується.
Зустрічі кандидатів у депутати з виборцями з числа військовослужбовців
зазначених відомств організує окружна виборча комісія з обов‘язковим
запрошенням не пізніш як за три дні до зустрічі всіх зареєстрованих
кандидатів. З початку виборчої кампанії відвідання організацій, з‘єднань і
військових частин окремими кандидатами в депутати, їх довіреними
особами, агітаторами і представниками партій, рухів та їх блоків
забороняється (частина 3 статті 35) [122].
У Законі України «Про вибори народних депутатів України» від 24
вересня 1997 року № 541/97-ВР було деталізована участь правоохоронних
органів до вже існуючого набору правил положенням, за якого у випадку
розповсюдження

анонімних

агітаційних

матеріалів

або

агітаційних

матеріалів під псевдонімом чи матеріалів із закликами до насильницького
повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності
держави, до національної, мовної, расової, релігійної нетерпимості виборчі
комісії після отримання такої інформації зобов'язані звернутися до органів
внутрішніх справ з метою припинення незаконної агітації та вжиття заходів,
передбачених законодавством України (частина 6 статті 35) [122].
З прийняттям Закону України «Про вибори Президента України» від 5
березня 1999 року № 474-XIV участь підрозділів внутрішніх справ була
розширена за рахунок встановлення у частині 16 статті 43 цього Закону
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вимоги, що транспортування виборчих документів до територіальної
виборчої комісії та їх передача здійснюються головою дільничної виборчої
комісії або його заступником та двома членами цієї комісії у супроводі
працівника органу внутрішніх справ [126]. У Законі України «Про вибори
народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 року № 2766-III з‘явилося
положення, за якого у разі виявлення пошкодження стрічки, якою було
опечатано сейф (металеву шафу), дільнична виборча комісія негайно
повідомляє про це органи внутрішніх справ і окружну виборчу комісію
(частина 5 статті 66) [124].
Наступним Законом України «Про вибори народних депутатів
України» від 7 липня 2005 року № 2777-IV було передбачені такі нові
положення щодо участі органів внутрішніх справ у виборах: 1) перевірка та
облік виборців здійснювався спільно з Міністерством внутрішніх справ
(стаття 39); охорона виборчих бюлетенів, які зберігаються у приміщеннях
окружної та дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), покладена
на працівників органів внутрішніх справ України (стаття 80); безпідставне
перебування працівників органів внутрішніх справ у приміщенні для
голосування забороняється (стаття 83) [125].
Виборчий кодекс України від 19 грудня 2019 року ще більш детально
регулює діяльність поліції під час виборчого процесу на виборах в Україні.
Це зумовлено тим, що від професійності та політичної нейтральності
Національної поліції великою мірою залежить проведення вільних, чесних та
демократичних виборів в Україні. Відповідно до статей 24 і 248 Виборчого
кодексу України Національна поліція організовує свою роботу під час
виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким
чином, щоб забезпечити прийом і розгляд документів щодо підготовки та
проведення виборів, позовних заяв, скарг та звернень виборчих комісій у
строки та спосіб, установлені виборчим законодавством України. У разі
вчинення правопорушень, за які законом встановлена відповідальність,
голова або заступник голови дільничної виборчої комісії мають право
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запросити у приміщення для голосування поліцейського, який повинен
вжити до порушника передбачених законом заходів та залишити приміщення
для голосування. Перебування поліцейських у приміщенні для голосування в
інших випадках забороняється [15].
Заборона

щодо

перебування

поліцейських

у

приміщенні

для

голосування є загальновизнаним міжнародним стандартом, на який окремо
вказано у деяких міжнародних документах. Наприклад, у п. 132 Доповіді про
виборче законодавство та виборчу адміністрацію в Європі 2004 року
зазначається, що «поліція та сили безпеки зазвичай не повинні, як правило,
знаходитися усередині (або навіть зовні) приміщення виборчої дільниці,
оскільки це може лякати виборців, особливо в державах із слабкими
демократичними традиціями або у пост-конфліктних ситуаціях. Поліції, як
правило, повинно бути дозволено заходити у приміщення виборчої дільниці
за проханням голови відповідної виборчої комісії для підтримання порядку.
Звичайно, їх має бути запрошено лише у випадку, коли ситуація може вийти
з-під контролю». Також у п. 132 цієї Доповіді конкретизується, що «у певних
випадках виборче законодавство або інструкції, надані Центральною
виборчою комісією, повинні встановлювати більш чіткі положення щодо
присутності поліцейських у приміщеннях для голосування та їхньої ролі у
день виборів» [269, c. 29].
У перші п‘ятнадцять років незалежності України вимога щодо
заборони перебування співробітників міліції у приміщеннях для голосування
на виборах не дотримувалась через те, що такого роду заборона була
відсутня у чинному на той час виборчому законодавстві України. Відтак
цілком закономірною є критика міжнародних спостережних місій, які
працювали на виборах в Україні, щодо присутності співробітників міліції у
приміщеннях для голосування на виборах в Україні у зазначений період.
Наприклад, в Заключному звіті Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за
виборами Президента України 2004 року зазначається, що «у законі не
визначено обставини, за яких працівники правоохоронних органів можуть
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бути присутніми на виборчих дільницях. Також закон не описує ролі міліції у
транспортуванні виборчих документів, у тому числі бюлетенів та протоколів,
між виборчими дільницями та ТВК після підрахунку голосів» [249, c. 10].
Вище зазначені зауваження, які були зроблені Місією ОБСЄ/БДІПЛ,
Україною були враховані досить оперативно і вони знайшли своє
відображення вже у Законі України «Про вибори народних депутатів
України» від 7 липня 2005 року № 2777-IV [125] та вперше були застосовані
на чергових виборах народних депутатів України 2006 року.
Отже, завдяки активним зусиллям міжнародної та національної
громадськості вже майже два десятиліття в Україні загалом дотримується
міжнародний стандарт щодо заборони постійного перебування поліцейського
у приміщенні для голосування на виборах. Якщо на чергових виборах
Президента України 2004 року Місією ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження на цих
виборах було встановлено, що працівники міліції були присутні у 62%
виборчих дільниць без жодних зрозумілих причин [249, c. 32], то на останніх
виборах, які відбулися в Україні, лише у незначній кількості випадків
міжнародними спостерігачами фіксується порушення цього правила.
Наприклад, в Остаточних звітах Місії БДІПЛ зі спостереження за
виборами щодо чергових виборів Президента України 2019 року та позачергових
виборів народних депутатів України 2019 року вказується, що лише на 7%
виборчих дільниць (на президентських виборах) [248, c. 42] та 5% виборчих
дільниць (на парламентських виборах) [247, c. 32] спостерігачі місії помітили
що серед осіб, які не мали права перебувати у приміщенні для голосування,
переважно були саме поліцейські. Наведені цифри щодо присутності
поліцейських на виборчих дільницях говорять, що це скоріше виняток, ніж
системна проблема, як це було ще 20 років потому на виборах в Україні.
Зазвичай поліцейські забезпечують публічний порядок та безпеку на
виборах в Україні шляхом перебування поряд з виборчими дільницями для
того щоб була можливість швидко зреагувати на порушення виборчого
законодавства України чи іншу екстрену подію, які можуть трапитися на
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виборчій дільниці та зупинити процес голосування виборців. Тому розподіл
особового складу поліції здійснюється таким чином щоб поряд з кожною
виборчою дільницею знаходився поліцейський, який має вчасно усунути усі
обставини, що призводять до порушення виборчого законодавства України.
На поліцію, згідно з Виборчим кодексом України, під час проведення
виборів в Україні покладається: 1) постійна охорона сейфів (металевих шаф
або окремих кімнат) окружної виборчої комісії до передачі виборчих
бюлетенів дільничним виборчим комісіям; 2) охорона транспортування
членами дільничної виборчої комісії звичайних та спеціальних виборчих
дільниць (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під
Державним Прапором України, та на полярній станції України) отриманих
ними виборчих бюлетенів до приміщення дільничної виборчої комісії;
3) постійна охорона виборчих бюлетенів, які зберігаються у приміщенні
дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі) до початку підготовчого
засідання комісії; 4) протидія порушенням виборчого законодавства України
у день голосування на виборах, а у випадку їх вчинення, документування
фактів протиправної поведінки; 5) охорона транспортування членами
дільничної виборчої комісії виборчих документів після підрахунку голосів
виборців на виборчій дільниці [15].
Одним з ключових моментів у проведенні реформи поліції в Україні є
посилення ролі громадського контролю в діяльності поліції. Наочним
підтвердженням цьому є суттєве приділення уваги взаємодії поліції та
громадськості в Законі України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015
року № 580-VIII [162]. За рівнем законодавчих вимог взаємодії поліції з
громадськістю Закон України «Про Національну поліцію» є доволі
прогресивним порівняно з попереднім законом «Про міліцію» [158], в якому
в значно меншому обсязі було приділено увагу взаємодії міліції з
громадськістю. У даному разі новелізація чинного законодавства є
позитивним кроком, оскільки громадськість на законодавчому рівні
наділяється досить широким інструментарієм для здійснення громадського
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контролю як загалом за Національною поліцією України, так і за її
діяльністю під час підготовки та проведення виборів.
У Законі України «Про Національну поліцію» встановлюються
наступні засади громадського контролю в діяльності поліції: 1) поліція
здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах,
визначених Конституцією та законами України (ч. 1 ст. 9); 2) поліція
забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у
сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності,
забезпечення публічної безпеки і порядку (ч. 2 ст. 9); 3) проекти нормативноправових актів, що стосуються прав та свобод людини, обов‘язково
проходять громадське обговорення в порядку, визначеному Міністром
внутрішніх справ України (ч. 6 ст. 9); 4) поліція у своїй діяльності є
незалежною від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських
об‘єднань (ч. 2 ст. 10); 5) діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та
взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими
об‘єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх
потреб (ч. 1 ст. 11); 5) до складу поліцейської комісії апарату центрального
органу управління поліції з числа п‘яти осіб входять два представники
громадськості, рекомендовані Уповноваженим Верховної Ради України з
прав людини, з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі
професійні та моральні якості, суспільний авторитет (п. 3 ч. 2 ст. 51); 6) до
складу поліцейської комісії апарату центрального органу управління поліції з
числа

п‘яти

осіб

входять

два

представники

громадськості,

обрані

відповідною обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, Київською міською радою, Севастопольською міською радою з числа
осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості,
суспільний авторитет (п. 4 ч. 3 ст. 51); 7) з метою інформування
громадськості про діяльність поліції керівник поліції та керівники
територіальних органів поліції раз на рік готують та опубліковують на
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офіційних веб-порталах органів поліції звіт про діяльність поліції (ч. 1
ст. 86); 8) керівники територіальних органів поліції з метою підвищення
авторитету та довіри населення до поліції систематично інформують
громадськість про стан правопорядку, заходи, які вживаються щодо
попередження правопорушень (ч. 2 ст. 88); 9) поліція взаємодіє з
громадськістю шляхом підготовки та виконання спільних проектів, програм
та заходів для задоволення потреб населення та покращення ефективності
виконання поліцією покладених на неї завдань (ч. 1 ст. 89); 10) співпраця між
поліцією та громадськістю спрямована на виявлення та усунення проблем,
пов‘язаних із здійсненням поліцейської діяльності, і сприяння застосуванню
сучасних методів для підвищення результативності та ефективності
здійснення такої діяльності (ч. 2 ст. 89); 11) поліція надає підтримку
програмам правового виховання, пропагує правові знання в освітніх
закладах, засобах масової інформації та у видавничій діяльності (ч. 3 ст. 89);
12) контроль за діяльністю поліції може здійснюватися у формі залучення
представників громадськості до спільного розгляду скарг на дії чи
бездіяльність поліцейських та до перевірки інформації про належне
виконання покладених на них обов‘язків відповідно до законів та інших
нормативно-правових актів України (ч. 1 ст. 90) [162].
Водночас у Законі України «Про Національну поліцію» наводяться
загальні засади здійснення громадського контролю за Національною
поліцією, тоді коли здійснення громадського контролю за діяльністю
Національної поліції під час проведення виборів в Україні має свій
особливий та специфічний характер. До сутнісних рис здійснення
громадського контролю за діяльністю Національної поліції під час
проведення виборів в Україні слід віднести: 1) здійснення громадського
контролю за діяльністю Національної поліції під час проведення виборів в
Україні обмежено чіткими строками здійснення виборчого процесу;
2) громадський контроль за діяльністю Національної поліції під час
проведення виборів в Україні обмежений лише питаннями, що стосуються

197
порядку підготовки та проведення виборів; 3) особливий суб‘єктний склад
громадського контролю за діяльністю Національної поліції під час
проведення виборів в Україні, який обумовлений специфікою суб‘єктів
виборчого

процесу

(виборці,

кандидати,

офіційні

спостерігачі

від

громадських організацій, до статутної діяльності яких належать питання
виборчого процесу та спостереження за ним); 4) політизованість виборчих
правовідносин певною мірою позначається і на політизації форм та методів
громадського контролю за діяльністю Національної поліції під час
проведення виборів [216, c. 72-73].
Здійснення громадського контролю за Національною поліцією під час
проведення виборів в Україні все помітніше ґрунтується на використанні
громадськістю сучасних інформаційних технологій та електронних ресурсів.
Соціальні мережі, месенджери, електронні петиції, електронні опитування,
розміщення та поширення політичної реклами на відеохостингах, проведення
виборчої кампанії кандидатами та політичними партіями в мережі «Інтернет»
– все це є неодмінною ознакою сучасних демократичних та конкурентних
виборів, а відтак і важливою джерельною базою у рамках здійснення
громадського контролю за Національною поліцією під час проведення
виборів в Україні.
Суттєво полегшує здійснення громадського контролю за діяльністю
Національної поліції під час проведення виборів в Україні відкритість та
прозорість діяльності поліції, а також доступність для громадськості різного
роду реєстрів та інформаційних ресурсів, розпорядником яких є Національна
поліція та Міністерство внутрішніх справ України. У якості позитивного
прикладу підвищення прозорості діяльності Національної поліції під час
проведення виборів в Україні слід назвати введення у дію на передодні
чергових виборів Президента України 2019 року інформаційно-аналітичної
системи «Вибори-2019». Зазначена система є геоінформаційним аналітичним
порталом МВС України, який призначений для моніторингу здійснення
правопорушень для відображення публічної інформації про стан громадської
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безпеки. Портал МВС дає можливість: 1. На базі геоінформаційної системи
вести моніторинг в режимі реального часу здійснених правопорушень
виборчого

процесу:

Адміністративних

правопорушення

виборчого

законодавства; Кримінальних правопорушення виборчого законодавства;
Некласифікованих порушення виборчого законодавства; Інших подій, що
порушують

виборчий

процес.

2.

Оприлюднення

та

візуалізації

деперсоніфікованих подій [52].
Запровадження інформаційно-аналітичної системи «Вибори-2019» на
чергових виборах Президента України 2019 року була позитивно оцінено як
національними

громадськими

організаціями,

так

і

міжнародними

організаціями, які постійно здійснюють спостереження на виборах в Україні.
Наприклад, в Остаточному звіті Місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за
виборами щодо чергових виборів Президента України 31 березня та 21 квітня
2019 року відзначено, що «поліція доклала спільних зусиль для забезпечення
прозорості в роботі зі скаргами, пов‘язаними з виборами; це були перші
вибори, під час яких Міністерство внутрішніх справ (МВС) запустило
інтерактивну базу даних із загальнонаціональною інформацією про
розслідування, пов‘язані із виборами, яка регулярно оновлювалась» [248, c. 37].
При здійсненні громадського контролю за діяльністю Національної
поліції під час проведення виборів в Україні громадськість найбільше
цікавлять наступні питання: 1) стан готовності Національної поліції щодо
забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення виборів в
Україні; 2) загальний стан криміногенної обстановки під час проведення
виборів в Україні; 3) кількість звернень, які надійшли до органів
Національної поліції щодо порушень виборчого законодавства України та
результати їхнього розгляду; 4) кількість та характер порушень виборчого
законодавства України, які були виявлені співробітниками Національної
поліції; 5) заходи, які вже вжиті або будуть здійсненні щодо недопущення
порушень виборчого законодавства України; 5) стан реагування керівництва
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Національної поліції щодо скарг на протиправні дії або бездіяльність
поліцейських під час проведення виборів в Україні [216, c. 73].
У контексті зазначених запитів громадськості щодо діяльності
Національної поліції України слід як позитивне відзначити новелізацію
виборчого законодавства України у частині зобов‘язання Національної
поліції своєчасно інформувати про характер, зміст та обсяг порушень
виборчого законодавства України. Зокрема, у прийнятому в 2019 році
Виборчому кодексі України з‘явилася окрема норма (частина 7 статті 23),
якою передбачено, що «органи Національної поліції України за день до дня
голосування оприлюднюють на офіційних веб-сайтах попередні відомості
про

кількість

зареєстрованих

звернень

про

порушення

виборчого

законодавства під час відповідного виборчого процесу та роз‘яснення
відповідальності за порушення законодавства про вибори. Протягом десяти
днів після дня голосування Національна поліція України забезпечує
оприлюднення на офіційному веб-сайті узагальнених відомостей про
кількість розпочатих кримінальних проваджень та кількість зареєстрованих
органами Національної поліції України звернень, пов‘язаних із порушенням
законодавства про вибори під час відповідного виборчого процесу» [15].
Важливим компонентом готовності участі поліції у виборах є належна
підготовка самих поліцейських правильно реагувати на порушення, які
мають місце під час підготовки та проведення виборів в Україні. На
необхідність проведення спеціального навчання поліцейських щодо їх участі
у виборчому процесі неодноразово зверталася увага в Звітах авторитетних
міжнародних організацій, які здійснювали спостереження на виборах в
Україні. Зокрема, Місією ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження за
виборами Президента України 2004 року було зроблено рекомендацію, що
«слід провести тренінги для працівників міліції щодо їх ролі протягом
виборчого процесу, в тому числі і в день виборів, для забезпечення поваги до
основних свобод громадян під час всього виборчого процесу» [249, c. 53-54].
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Тому ще одним вагомим напрямом у відносинах між громадськістю та
Національною поліцією у рамках громадського контролю за виборами є
консультативна, дорадча, методична та освітня допомога, яка надається
інститутами

громадянського

суспільства

Національній

поліції

для

покращення забезпечення нею публічної безпеки та правопорядку під час
підготовки та проведення виборів в Україні. У даному разі представниками
інституціолізованого громадянського суспільства вживаються заходи щодо
підвищення кваліфікації поліцейських при реагуванні на порушення
виборчого законодавства України. Наприклад, напередодні місцевих виборів
2020 року більше 60 тисяч поліцейських пройшли курс громадянської мережі
«ОПОРА» щодо належного реагування на порушення під час місцевих
виборів [11].
Необхідність проведення тренінгів для поліцейських напередодні
виборів саме інститутами громадянського суспільства, які спеціалізуються на
питаннях виборчого права, обумовлено наступними чинниками: по-перше, це
помітно зближує представників громадськості та поліції у спільній протидії
порушенням виборчого законодавства України; по-друге, проведення
тренінгів для поліцейських саме інститутами громадянського суспільства не
вимагає додаткових бюджетних витрат на підготовку поліцейських та як
правило здійснюється за кошти міжнародних та іноземних донорських
організацій, які вкрай обмежено напряму співпрацюють з представниками
національних правоохоронних органів. Тому у даному разі інститути
громадянського

суспільства

виступають

своєрідним

містком

між

міжнародними та іноземними донорськими організаціями та національними
правоохоронними органами; по-третє, інститути громадянського суспільства
для проведення тренінгів для поліцейських залучають досвідчених фахівців,
у тому числі й зарубіжних, які розуміються на проблемних питаннях
виборчого права та зможуть правильно зорієнтувати поліцейських належним
чином реагувати на порушення виборчого законодавства; по-четверте,
креативний та нестандартний підхід до навчання, який використовується
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представниками інститутів громадянського суспільства дозволить подати
необхідний матеріал поліцейській аудиторії легко, не вимушено, але у той же
час ефективно та корисно.
Проведення

інститутами

громадянського

суспільства

заходів

з

підвищення кваліфікації поліцейських щодо правильного реагування на
порушення, які пов‘язані з підготовкою та проведенням виборів, є більш ніж
виправданим з огляду на велику кількість матеріалів, які повертаються
судами до Національної поліції на доопрацювання. Зокрема, в Остаточному
звіті Місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами щодо чергових
виборів Президента України 31 березня та 21 квітня 2019 року зазначається,
що «місцеві суди повернули поліції багато протоколів через неправильне
заповнення або недостатність доказів, передали справи у інші місцеві суди
через подання до неналежного суду або припинили справи через несвоєчасне
подання. […] Близько однієї третини протоколів повернули поліції, інколи по
декілька разів, щодо таких порушень, як невірна інтерпретація порушення
або некоректна дата» [248, c. 39].
Таким чином, здійснення громадського контролю за діяльністю
Національної поліції під час проведення виборів в Україні є важливою та
затребуваною конституційно-правовою формою участі громадськості у
вирішенні державних та суспільних справ. Відносини Національної поліції та
громадськості під час проведення виборів в Україні повинні мати
партнерський характер, а не вибудовуватися на антагоністичних засадах, за
яких Національна поліція та громадськість є непримиреними суперниками.

Висновки до розділу 3
1. Основу регулювання громадського контролю за виборами в Україні
складає законодавчий рівень, який містить цілу низку законодавчих актів із
різних галузей національного права. Багатомірність законодавчого підрівня
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регулювання громадського контролю за виборами в Україні обумовлена в
першу чергу комплексним характером громадського контролю, який
здійснюється за виборами різними позадержавними суб‘єктами через
найрізноманітніші форми, які визначені чинним законодавством України. У
рамках законодавчого рівня слід виділити три групи законодавчих актів, які
регулюють здійснення громадського контролю за виборами в Україні. Перша
група законодавчих актів містить норми загальнодекларативного характеру
та встановлює необхідність здійснення громадського контролю в Україні, у
тому числі й за виборами, а також визнання потреби в здійсненні державою
політики щодо посилення ролі громадськості у взаємодії з владою та зміцнення
громадянського суспільства. Друга група законодавчих актів визначає порядок
здійснення громадського контролю за виборами, виходячи з особливостей
здійснення виборчого процесу на виборах в Україні у межах встановлених
строків та процедур, які властиві для окремих етапів виборчого процесу. Третя
група законодавчих актів закріплює форми, які можуть бути використанні в
ході громадського контролю за проведенням виборів в Україні, та місить
законодавчі акти з різних сфер суспільного та державного життя, які так чи
інакше пов‘язані з підготовкою та проведенням виборів в Україні.
2. Громадський контроль за виборами відіграє важливу роль у протидії
різного роду порушенням виборчого законодавства України та виконує три
важливі функції: 1. Попереджувальна функція – наявність громадського
контролю за виборами є стримуючим фактором до вчинення різного роду
порушень виборчого законодавства України. Чим ефективнішим буде
громадський контроль за виборами, тим більш помітним буде його
профілактичний ефект щодо вчинення порушень виборчого законодавства
України. 2. Викривальна функція – завдяки громадському контролю за виборами
виявляється велика кількість вчинених адміністративних, кримінальних та інших
правопорушень виборчого законодавства України, які не були задокументовані
правоохоронними органами. Громадський контроль за виборами надає
можливість правоохоронним органам отримувати великий масив додаткової
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інформації про факти та обставини вчинених порушень виборчого законодавства
України, які пройшли повз їхню увагу. 3. Наглядова функція – діяльність
правоохоронних органів щодо притягнення до адміністративної відповідальності
за адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного
волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, або здійснення
кримінальних

проваджень

кримінальних

правопорушень

виборчого

законодавства також є предметом громадського контролю.
3. При здійсненні громадського контролю за діяльністю Національної
поліції під час проведення виборів в Україні громадськість найбільше
цікавлять наступні питання: 1) стан готовності Національної поліції щодо
забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення виборів в
Україні; 2) загальний стан криміногенної обстановки під час проведення
виборів в Україні; 3) кількість звернень, які надійшли до органів
Національної поліції щодо порушень виборчого законодавства України та
результати їхнього розгляду; 4) кількість та характер порушень виборчого
законодавства України, які були виявлені співробітниками Національної
поліції; 5) заходи, які вже вжиті або будуть здійсненні щодо недопущення
порушень виборчого законодавства України; 5) стан реагування керівництва
Національної поліції щодо скарг на протиправні дії або бездіяльність
поліцейських під час проведення виборів в Україні.
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ВИСНОВКИ
Проведене дисертаційне дослідження конституційно-правових засад
громадського контролю за виборами в Україні дозволяє сформулювати
наступні висновки та пропозиції щодо вдосконалення чинного виборчого
законодавства України:
1. До числа критеріїв, які мають помітний вплив на силу результатів
громадського контролю за виборами, слід віднести: 1) авторитет та репутацію
особи або установи, які здійснювали громадський контроль за виборами –
поважність та висока соціальна оцінка роботи особи або установи, які були
сформовані на протязі багатьох років, є чи не найважливішим критерієм у
сприйнятті результатів громадського контролю за виборами; 2) політичну
нейтральність особи або установи, які здійснювали громадський контроль за
виборами – відсутність політичної упередженості в осіб та установ, які
здійснюють громадський контроль, дозволяє більш усесторонньо та об‘єктивно
виявляти порушення та зловживання, які мають місце під час виборів,
незалежно від політичної належності осіб, які їх вчинили; 3) зрозумілу
методологію здійснення того чи іншого виду громадського контролю за
виборами та оприлюднення для загалу основних даних, на підставі яких були
отримані певні результати – найбільше цьому критерію слідують соціологічні
служби та групи, які проводять опитування громадської думки, що пов‘язана з
виборами, а також спостережні місії на виборах, які завжди повідомляють про
кількість виборчих дільниць, на яких здійснювалося офіційне спостереження та
кількості спостерігачів, які були до нього залучені; 4) підтвердженість
отриманих результатів громадського контролю за виборами певними доказами
та/або іншими джерелами, у тому числі й даними державних контрольнонаглядових та правоохоронних органів – оприлюднені за результатами
громадського контролю на виборах факти про порушення виборчого законодавства
повинні мати певне доказове підтвердження – фото, або відеофіксація
порушення, показання очевидців про факт вчинення певного факту тощо.
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2. Громадський контроль за виборами виконує п‘ять основних функцій:
1) комунікативна функція – дозволяє покращити як горизонтальні зв‘язки у
середині громадянського суспільства, так і загалом зв‘язок громадянського
суспільства з владою під час підготовки та проведення виборів; 2) наглядова
функція – помітно доповнює передбачені виборчим законодавством форми
контролю з боку контрольно-наглядових та правоохоронних органів за
належним дотриманням виборчого законодавства під час підготовки та
проведення виборів; 3) інтегральна функція – дозволяє об‘єднати зусилля
щодо забезпечення проведення вільних, чесних та демократичних виборів не
лише різних груп громадськості, але й також дії громадськості та влади;
4) превентивна функція – можливість здійснення громадського контролю за
виборами в Україні є важливим чинником, який своєчасно попереджає та
стримує вчинення різного роду порушень виборчого законодавства України;
5) інституційна функція – громадський контроль за виборами в Україні помітно
посилює соціальну легітимність результатів виборів, оскільки виступає
додатковим гарантом, що вибори пройшли чесно, вільно та демократично.
3. Громадському контролю за виборами в Україні властиві наступні
сутнісні риси: 1) багатомірний характер діяльності – громадський контроль
за виборами в Україні здійснюється через різноманітні форми та з
застосуванням цілого комплексу методів та способів шляхом збору
інформації з відкритих джерел, проведення, спостереження та перевірки
процесу підготовки та проведення виборів в Україні; 2) позадержавний
характер суб‘єктів – громадський контроль за виборами в Україні
здійснюється суб‘єктами, які мають виключно неурядову приналежність;
3) полісуб‘єктність – громадський контроль за виборами в Україні
здійснюється

різними

позадержавними

громадянами,

громадськими

організаціями,

суб‘єктами:
громадськими

звичайними
спілками,

засобами масової інформації, інформаційними агентствами, офіційними
спостерігачами за виборами, соціологічними службами, політичними
партіями, кандидатами на виборні посади тощо; 4) особливий предмет
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здійснення – громадський контроль здійснюється лише за підготовкою та
проведенням виборів в Україні, оминаючи при цьому інші види діяльності,
які не пов‘язані з виборами; 5) особливий час здійснення – громадський
контроль здійснюється не увесь час, а лише під час підготовки та проведення
виборів в Україні; 6) чітко визначена мета – основне призначення
громадського контролю за виборами в Україні є протидія різного роду
порушенням чинного виборчого законодавства та численним зловживанням,
які можуть бути вчиненні під час підготовки і проведення виборів в Україні
та вплинути на встановлений результат волевиявлення виборців під час
голосування на виборах.
4. До основних міжнародних стандартів громадського контролю за
виборами слід віднести: 1) участь інститутів громадянського суспільства у
здійсненні контролю за виборами є важливою та необхідною умовою для
забезпечення проведення вільних, чесних та демократичних виборів;
2) ефективний громадський контроль за виборами можливий лише за умови
забезпечення реалізації основоположних прав і свобод; 3) міжнародні принципи
виборчого права є підґрунтям та орієнтиром для здійснення громадського
контролю за виборами; 4) національне виборче законодавство має надавати
усім виборцям можливість здійснювати громадський контроль на виборах,
оскільки активне виборче право – це не лише право голосувати на виборах,
але й право на захист свого права голосу від будь-яких обмежень та заборон;
5) кандидати, партії, їх уповноважені особи та представники мають та
повинні здійснювати контроль за виборами, але у межах визначених
національним виборчим законодавством норм для того щоб унеможливити
використання ними громадського контролю за виборами як замаскованої
форми втручання у виборчий процес; 6) об‘єктом громадського контролю за
виборами є не лише діяльність органів публічної влади та виборчих комісій,
але й діяльність політичних партій та кандидатів, які беруть участь у
виборах; 7) офіційне спостереження на виборах, у тому числі міжнародними
та іноземними місіями, є неодмінною запорукою проведення вільних, чесних
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та демократичних виборів; 8) засоби масової інформації мають вільно та
безперешкодно висвітлювати процес підготовки та проведення виборів.
5. Аналіз зарубіжного досвіду громадського контролю за виборами
дозволяє зробити два основні висновки. По-перше, у зарубіжному досвіді
існує велика кількість різних форм громадського контролю за виборами та
різний ступінь їхнього регулювання. У кожній країні набір форм громадського
контролю за виборами та ступінь його регулювання визначається у першу
чергу національно-правовою специфікою та демократичною традицією
кожної країни. Тому ті форми громадського контролю за виборами, які є
ефективними в одній державі, можуть мати досить низький коефіцієнт
корисної дії в іншій країні. З огляду на це вкрай важливо при запозиченні
прогресивного та позитивного досвіду громадського контролю за виборами
на національний ґрунт, обов‘язково слід враховувати те, наскільки він
підходить для цієї країни, в які терміни та в якому обсязі його можна
застосувати при проведенні виборів у цій країні. По-друге, до загальних форм
громадського контролю за виборами, які мають місце практично у всіх
демократичних державах, слід виділити: направлення індивідуальних та
колективних звернень громадян до органів публічної влади, проведення
мирних зібрань громадян, участь громадськості у розробці та вдосконаленні
виборчого законодавства, висвітлення у засобах масової інформації ходу
підготовки та проведення виборів, проведення опитувань громадської думки,
офіційне спостереження за виборами; проведення паралельного підрахунку
голосів. До специфічних форм громадського контролю за виборами, які властиві
лише окремим країнам, слід віднести «ВикиУИКи» (Російська Федерація).
6. Сутнісними рисами типології громадського контролю за виборами в
сучасному конституційно-правовому досвіді є: 1) громадський контроль за
виборами є багатоаспектною, різноплановою та динамічною діяльністю, що у
свою чергу вимагає систематизації та класифікації громадського контролю на
основі вироблення власного типологізаційного інструментарію з урахуваннях
різних критеріїв; 2) різноманітність критеріїв у рамках єдиної типології
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дозволяє розвести різні види громадського контролю за виборами за
найбільш наближеними до них класифікаційними критеріями, але здійснити
групування різних видів громадського контролю за виборами в межах єдиної
типології, що забезпечує її цілісність та системність; 3) глобалізація та
конвергенція правових систем постійно розширюють та поглиблюють
змістовні межі видів громадського контролю за виборами; 4) типологія
громадського контролю за виборами потребує постійного свого перегляду,
розширення та уточнення через постійну видозмінність самого громадського
контролю за виборами, його суб‘єктів та форм здійснення.
7. Конституційно-правове регулювання громадського контролю за
виборами передбачає встановлення законодавством України відповідних
засад, процедур і правил з урахуванням національної правової специфіки
проведення виборів та активності й здатності інститутів громадянського
суспільства в здійсненні народовладдя. Національний рівень конституційноправового регулювання громадського контролю за виборами в Україні
містить три підрівні – конституційний, законодавчий та підзаконний, які
тісно взаємопов‘язані між собою та доповнюють один одного.
8. Громадський контроль за виборами, який здійснюється з метою
протидії порушенням виборчого законодавства, в жодному разі не підміняє
діяльність правоохоронних органів у цій сфері, а навпаки – доповнює та
посилює правоохоронну функцію держави щодо протидії вчиненню
порушень

виборчого

законодавства

України.

Помітною

перевагою

громадського контролю за виборами у частині протидії різного роду
правопорушенням виборчого законодавства України, порівняно з діяльністю
відповідних правоохоронних органів, є те, що його суб‘єктом може бути
будь- який громадянин, а не лише працівник відповідного правоохоронного
органу України. Основним постулатом у протидії порушенням виборчого
законодавства України у рамках здійснення громадського контролю за
виборами є те, що не має менш або більш небезпечних порушень виборчого
законодавства України. Усі порушення виборчого законодавства України є
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небезпечними та мають бути своєчасно виявленні у тому числі за рахунок
активної

участі

у

цьому процесі

звичайних

громадян,

які

мають

усвідомлювати усю небезпеку порушень виборчого законодавства України
для політичної та соціальної стабільності в державі.
9. Здійснення громадського контролю за діяльністю Національної
поліції під час проведення виборів в Україні переслідує наступні цілі: поперше, забезпечити політичну нейтральність діяльності Національної поліції
за рахунок упередження її втягнення у виборчу боротьбу на боці певного
кандидата або політичної партії, які приймають участь у виборах; по-друге,
не допустити використання співробітниками Національної поліції, які
балотуються на виборах в Україні, свого службового становища на власну
користь під час виборчого процесу; по-третє, сприяти поінформованості
Національної поліції про виявлені громадськістю факти порушень виборчого
законодавства України та більш активного і об‘єктивного реагування поліції
на ці порушення; по-четверте, посилити прозорість, відкритість та
підзвітність Національній поліції під час проведення виборів в Україні перед
суспільством;

по-п‘яте,

підвищити

професійність

співробітників

Національної поліції під проведення виборів в Україні; по-шосте, дати
об‘єктивну оцінку діяльності Національній поліції під час проведення
виборів в Україні та проінформувати про неї суспільство.
10.

На

основні

врахування

позитивного

зарубіжного

досвіду

громадського контролю за виборами слід доповнити частину другої статті 6
Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 року
№ 1932-IV положенням, відповідно до якого щонайменше троє членів
Центральної виборчої комісії мають бути включені до подання Президента
України про призначення членів Комісії за пропозицією громадських
організацій, зареєстрованими у встановленому законом порядку, до статутної
діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за
ним, та які здійснювали таке спостереження на останніх виборах, які
проходили в Україні.
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