
 

 

 



 

здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» щодо 

його рекомендації для попереднього розгляду та захисту у разовій 

спеціалізованій вченій раді. Тема дисертаційного дослідження затверджена 

Вченою радою Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка (протокол № 11 від 29 листопада 2019 року) 

 

Слухали: 

 Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Саркісяна В.М. по 

дисертації на тему «Конституційно-правові засади громадського контролю 

за виборами в Україні», що подана на здобуття ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право». 

 Виступаючи, доповідач у першу чергу обґрунтував актуальність теми 

дисертаційного дослідження та визначив його мету. 

 Так, актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена 

наступним:  

- по-перше, 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;  

- по-друге, 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; 

- по-третє, 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. 

 Вказаним вище обґрунтовується необхідність наукового 

дослідження та переосмислення проблеми конституційно-правових засад 

громадського контролю за виборами в Україні. Тому його метою є: 

комплексне дослідження конституційно-правових засад громадського 

контролю за виборами в Україні. 

Далі, здобувачем було озвучено завдання, об’єкт та предмет 

пропонованого до уваги дослідження, визначено загальну структуру роботи 



та методи, що були використані у процесі дослідження. Також, у стислій 

формі було зазначено про результати апробації основних положень та 

рекомендацій по дисертації, сформульовано основні положення її наукової 

новизни та висновки, до яких прийшов дисертант у процесі проведеного 

дослідження. 

Після закінчення доповіді до Саркісяна В.М. учасниками фахового 

семінару були поставлені наступні запитання. 

 

Проф., д.ю.н. Скрипнюк О.В. У дисертації в окремому підрозділі 3.2 

розкрито конституційно-правові засади здійснення громадського контролю 

за діяльністю Національної поліції під час проведення виборів в Україні. У 

зв’язку з цим виникає питання: чому дисертант обмежився лише 

дослідженням питання конституційно-правові засади здійснення 

громадського контролю за діяльністю Національної поліції під час 

проведення виборів в Україні, уникаючи при цьому інші правоохоронні 

органи – Службу безпеки України, Національне антикорупційне бюро 

України тощо, які також залучені до забезпечення проведення виборів в 

Україні. 

Відповідь: Дякую за запитання, Олександре Васильовичу. У роботі 

дійсно відсутній аналіз питання конституційно-правових засад здійснення 

громадського контролю за діяльністю Національної поліції під час 

проведення виборів в Україні, уникаючи при цьому інші правоохоронні 

органи – Службу безпеки України, Національне антикорупційне бюро 

України тощо, які також залучені до забезпечення проведення виборів в 

Україні. Це обумовлено передусім лімітованим обсягом дисертаційної 

роботи, яка і так вийшла великою, але це важливе питання обов’язково 

знайде своє відображення у подальшій моїй науковій роботі, оскільки 

вказані правоохоронні органи також відіграють важливу роль у 

забезпеченні проведення вільних, чесних та демократичних виборів в 

Україні. 

 

Проф., д.ю.н. Ющик Олексій Іванович: Доброго дня всім. Хочу 

привітати дисертанта з вдало проведеним дисертаційним дослідженням та 

актуальною темою дисертації. У мене, буде таке питання до Ваге 

Мартіковича. Скажіть будь-ласка, що є найбільшою проблемою у 

здійсненні громадського контролю за виборами в Україні? 

Відповідь: Дякую за запитання. На мій погляд, найбільшою 

проблемою у здійсненні громадського контролю за виборами в Україні є 

його політизація та використання громадського контролю за виборами 

певними політичними партіями чи кандидатами з метою вплинути як на 

перебіг виборчої кампанії, так і процес встановлення результатів виборів. 

Наприклад, серед офіційних спостерігачів 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. Невипадково 



у науковій літературі активність спостерігачів від партій та кандидатів 

позначається такими епітетами як «ревне стеження», для того щоб 

продемонструвати, що таке спостереження за виборами може виходити за 

межі його основної мети – забезпечення проведення вільних, чесних та 

демократичних виборів. 

 

К.ю.н., с.н.с. Костецька Тетяна Анатоліївна: При аналізі Вашої 

дисертаційної роботи очевидним є, що Ви володієте проблематикою 

дослідження. Тематика дослідження є актуальною, об’єктивно ця проблема 

ще буде довготривалою. Скажіть будь-ласка, які Ваші пропозиції щодо 

вдосконалення саме конституційного законодавства з цього приводу? 

Відповідь: Дякую за запитання. Основною пропозицію, яка була 

сформульована за результатами написання дисертаційної роботи є 

пропозиція 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. 

 

Д.ю.н., пров.н.с. Антонов Володимир Олександрович: Шановний 

Ваге Мартіковичу, безперечно тема Вашого дослідження є дуже 

актуальною. Я з великою цікавістю ознайомився з Вашою роботою і 

отримав творче задоволення. Скажіть, будь-ласка, чому авторитет та 

репутація особи або установи, які здійснювали громадський контроль за 

виборами Вами віднесено до числа критеріїв, які мають помітний вплив на 

силу результатів громадського контролю за виборами. 

Відповідь: Дякую за запитання. 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. 

 

К.ю.н., с.н.с. Пухтинський Микола Олександрович: Ваге 

Мартіковичу, чи були у Вас акти про провадження Ваших пропозицій у 

нормативно-правові акти? 

Відповідь: Дякую за запитання. Так, в мене є акт впровадження в 

законотворчу діяльність Комітету Верховної Ради України з питань 



правової політики від 15 вересня 2021 року, в якому мною сформулювало 

пропозицію щодо необхідності участі громадських організацій в доборі 

кандидатур при призначенні членів Центральної виборчої комісії. 

 

Д.ю.н., пров.н.с. Батанов Олександр Васильович: Дисертація 

Саркісяна В.М. в цілому склала дуже позитивне враження. Це абсолютно 

нова тема, яка не досліджена в Україні в контексті конституційно-правового 

аспекту. В першу чергу хочеться відмітити, що дисертант глибоко володіє 

проблемою та розуміє її. Є якісно підготовлений текст. Дисертантом 

опрацьоване велике коло джерел, в т.ч. міжнародних. Хотілося б почути від 

дисертанта, чи аналізувалися в роботі негативний досвід участі 

громадськості під час виборчого процесу? 

Відповідь: Дякую за запитання. Так, у роботі аналізувався 

негативний досвід участі громадськості під час виборчого процесу. 

Наприклад, у роботі звернуто увагу 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. 

 

Д.ю.н., пров.н.с. Крусян Анжеліка Романівна: Доброго дня всім! Я з 

великою цікавістю ознайомилася з дисертаційним дослідженням Саркісяна 

Ваге Мартіковича. Хочу відмітити, що робота проведена ґрунтовна. Ваге 

Мартіковичу, у мене до Вас є такі питання: 

1. Поняття конституційно-правових засад громадського контролю?  

2. Який позитивний досвід зарубіжних країн є доречним та доцільним 

для застосування в сучасній Україні, крім того, що автор пропонує внести 

зміни до ЗУ «Про ЦВК»? 

3. Чи змінюються зміст, методики, механізми (або інші особливості) 

громадського контролю в залежності від стадій виборчого процесу ? 

4. В тексті дисертації застосовані вербальні конструкції «інститути 

громадянського контролю» (с. 41) та «суб’єкти громадського контролю». 

Звідси виникає питання, як співвідносяться ці поняття? Отже, потребує 

узгодження категоріальний апарат дисертаційної роботи. 

Відповідь: Дякую за запитання. Щодо першого запитання, то до 

конституційно-правових засад громадського контролю за виборами ми 

підходимо у широкому сенсі та розуміємо під цим регулювання, яке 

здійснюється на трьох рівнях – міжнародному, конституційному та 

законодавчому, а також саморегулювання, яке здійснюється самими 

інститутами громадянського суспільства шляхом прийняття морально-

етичних правил та керівних принципів, яких слід дотримуватися при 

здійсненні громадського контролю за виборами. Щодо другого запитання, 



то найбільш цінним та позитивним досвідом зарубіжних країн, який є 

доречним та доцільним для застосування в сучасній Україні, є відсутність 

надмірної зарегульованості участі інститутів громадянського суспільства у 

здійсненні громадського контролю за виборами. Саме виборче 

законодавство не має створювати жодних додаткових перепон для 

інститутів громадянського суспільства у здійсненні громадського контролю 

за виборами, а навпаки виступати важливою гарантією його здійснення. 

Щодо третього запитання, то так, в залежності від стадій виборчого процесу 

змінюються зміст, методики, механізми (або інші особливості) 

громадського контролю. Наприклад, опитування громадської думки за 

загальним правилом здійснюється щонайменше за два тижні до дня 

голосування на виборах, екзит-пол можливий лише у день голосування 

виборців тощо. Щодо четвертого запитання, то вербальні конструкції 

«інститути громадянського контролю» та «суб’єкти громадського 

контролю», які застосовані в тексті дисертації, вживаються нами в різних 

значеннях, де поняття «суб’єкти громадського контролю» буде більш 

ширшим та включатиме до себе інститути громадянського контролю. 

Вживання ж у дисертації поняття «інститути громадянського контролю» 

здійснюється лише з метою підкреслення, що мова йде саме про 

організованих суб’єктів громадського контролю. 

 

К.ю.н., ст.н.сп. Омельченко Наталія Леонідівна: Ваге Мартіковичу, 

Ви підготували дисертацію на доволі цікаву тему, у зв’язку з чим у мене до 

Вас питання: У чому полягає роль екзит-полу саме як форми громадського 

контролю за виборами? 

Відповідь: Дякую за запитання. 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. 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, як, наприклад, це було у 2004 року в Україні на виборах 

Мукачівського міського голови або ж виборах Президента України. 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. 

 

Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було 

озвучено висновок наукового керівника доктора юридичних наук, 

професора, завідувача кафедри державно-правових дисциплін Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

Нестеровича В.Ф. з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки 



дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану. 

Висловлюючи свою позицію щодо наукового рівня дисертації, рівня 

ефективності виконання здобувачем індивідуального плану наукової роботи 

та індивідуального навчального плану, Нестерович В.Ф. відзначив 

наступне.  

Актуальність теми дослідження конституційно-правових засад 

громадського контролю за виборами в Україні, що обрана Саркісяном В.М., 

не викликає сумнівів, оскільки сьогодні неможливо уявити собі жодні 

вибори без участі у них великої кількості громадських організацій, 

представники яких здійснюють спостереження на виборчих дільницях, 

роботи незалежних журналістів, які висвітлюють перебіг виборчої кампанії, а 

також пересічних виборців, які так чи інакше сприяють проведенню 

громадського контролю за виборами, зокрема фіксують порушення 

виборчого законодавства України та повідомляють про це органи 

Національної поліції України. 

У дисертації цілком обґрунтовано звернуто увагу, що 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. 

У зв’язку з цим дослідження конституційно-правових засад 

громадського контролю за виборами в Україні є важливим та своєчасним 

завданням юридичної науки. Це має не тільки науково-теоретичне, а 

практичне значення: і з точки зору розвитку законодавства, і в плані 

вирішення конкретних питань реформування виборчого законодавства 

України, покращення національної практики громадського контролю за 

виборами тощо.  

Дисертаційне дослідження Саркісяна В.М. відкликається на ці та інші 

складні виклики, які пов’язані зі здійсненням громадського контролю за 

виборами в Україні з метою проведення їх на основі загальноприйнятих 

принципах виборчого права. 

Безумовним досягненням дисертанта є розгляд концептуальних та 

прикладних проблем конституційно-правових засад громадського контролю 

за виборами в Україні, серед яких: 

- 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 

- сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства України у сфері громадського контролю за виборами тощо. 

Висновки, які робить дисертант, мають важливе теоретичне та 

прагматичне значення для подальшого розвитку науки конституційного 

права та становлення участі громадськості у виборчому процесу, зокрема 

шляхом здійснення громадського контролю за виборами в Україні. Вони є 

науково обґрунтованими та мають важливе значення для національної 

виборчої практики у сфері конституційно-правових засад громадського 

контролю за виборами в Україні. 

В процесі написання дисертації автором використано арсенал методів 

наукового пізнання, що характеризує Саркісяна В.М. як вмілого та 

талановитого дослідника, який може розглядати та аналізувати вельми 

складні питання, співвідносити їх з загальним контекстом розвитку права, 

держави та суспільства, робити відповідні узагальнення, які мають високий 

якісний потенціал. 

Багато положень дослідження мають високий прагматичний потенціал, 

будучи спрямованими на реформування чинного виборчого законодавства, 

його якісне зростання, підвищення рівня нормативно-правового регулювання 

та забезпечення стабільного та прогнозованого здійснення громадського 

контролю за виборами в Україні. Автор переконливо демонструє, що 

існування належних конституційно-правових засад громадського контролю 

за виборами в Україні є важливою гарантією функціонування національної 

демократії в цілому, закріплених як міжнародними актами, так і 

законодавством України.  

Вважаємо, що здобувач наукового ступеня доктора філософії Саркісян 

В.М. є сформованим, серйозним та сміливим дослідником конституційно-

правової проблематики, спеціалістом у дослідженні актуальних та складних 

проблем конституційного і муніципального права в цілому та 

конституційно-правових засад громадського контролю за виборами в 

Україні зокрема. 

Виконане Саркісяном В.М. дисертаційне дослідження є новим якісним 

внеском у сучасну конституційно-правову доктрину України. 



У кінцевому підсумку, Нестерович В.Ф. констатував, що виконана 

Саркісяном В.М. робота є завершеною науковою працею, що вирішує 

складну теоретичну проблему, а також у якій отримані нові науково 

аргументовані результати. Відтак, дисертаційне дослідження Саркісяна 

В.М. відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством України у 

сфері вищої освіти, тому рекомендується до захисту, а сам Саркісян В.М. 

заслуговує на присудження наукового ступеню доктора філософії за 

спеціальністю «081 – Право». 

 

Після цього, слово було надано рецензентам наукової праці. 

Доктор юридичних наук, професор Шемшученко Ю.С. відзначив, що 

Дисертація Саркісяна В.М. виконана на досить цікаву та недостатньо 

досліджену в українській юридичній науці тему – конституційно-правові 

засади громадського контролю за виборами в Україні. Багаторічний 

конституційно-правовий досвід красномовно свідчить, що важливою 

запорукою проведення справжніх демократичних виборів можливе за умови 

реальної здатності як усього громадянського суспільства, так і окремого 

виборця здійснювати контроль за їх проведенням. У демократичних країнах 

громадський контроль за виборами скоріше має профілактичну функцію, а 

громадське спостереження за виборами вже давно утвердилося в усталену 

демократичну традицію, у той час коли у напівдемократичних та 

недемократичних режимах громадський контроль за виборами є реальним 

інструментом щодо виявлення масових фальсифікацій виборів та їх 

протидії, у тому числі й шляхом громадського спротиву проти грубих 

порушень, які мали місце на виборах.  

Таким чином, з огляду на вибір теми, можна стверджувати, що вона є 

актуальною, новаторською та здатною помітно поглибити як теоретично, 

так і практично проведення виборів в Україні на основі загальновизнаних 

принципів виборчого права. Варто погодитися з дисертантом, що «на 

сьогодні не можливо уявити жодні вибори в Україні 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» (с. 15-16). 

Метою дисертаційного дослідження є комплексне дослідження 

конституційно-правових засад громадського контролю за виборами в 

Україні. На виконання мети дисертантом вирішено дев’ять дослідницьких 

завдань: 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. 

Обґрунтованим та логічним є елемент наукової новизни, в якому 

запропоновано визначити 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. 

Анотації до дисертаційної роботи Саркісяна В.М. хоч і викладені 

лаконічно, але в достатній мірі, усесторонньо та достовірно відображають 

основні положення та висновки дисертації на тему «Конституційно-правові 

засади громадського контролю за виборами в Україні». Дисертація 

Саркісяна В.М. та анотації до неї зроблені у чіткій відповідності до вимог 

сучасного українського правопису та методології юридичної науки. 

Однак, як і будь-яке наукове дослідження, дисертація Саркісяна В.М. 

на тему «Конституційно-правові засади громадського контролю за 

виборами в Україні» має окремі дискусійні положення, які потребують 

додаткового уточнення, обґрунтування чи пояснення. Серед дискусійних 

положень зазначеного дисертаційного дослідження слід назвати: 

1. Дискусійним є виокремлення в якості суб’єкта громадського 

контролю за виборами іноземних офіційних спостерігачів, які доволі часто 

формуються зі складу представників органів державної влади іноземних 

держав, а також досить часто мають упереджений характер результатів 

спостережної діяльності за виборами з огляду на характер двосторонніх 

відносин між Україною та іноземною державою. 

2. Головними органами щодо підготовки та проведення виборів, а 

також встановлення результатів виборів поза сумнівом є виборчі комісії. 

Відтак було б доречним, якщо б у дисертаційній роботі хоча б на рівні 

окремого підрозділу дисертантом було розкрито питання громадського 

контролю за діяльністю виборчих комісій під час підготовки та проведення 

виборів. 

3. Дискусійною є назва «наглядова функція» громадського контролю за 

виборами (с. 70), оскільки як відомо в юридичній науці поняття «нагляд» та 

«контроль» є близькими за змістом, але різними за значенням поняттями. 

Так, нагляд здійснюється суб’єктом, який не має безпосередніх стосунків 

підпорядкування з об’єктом, щодо якого він здійснюється. Контроль же 

зазвичай здійснюється щодо підпорядкованих суб’єктів. 

4. Потребує уточнення думка, за якої «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» (с. 170), оскільки 

відповідно до положень дисертації суб’єктами громадського контрою за 

виборами є також іноземні громадяни, зокрема у складі міжнародних та 

іноземних спостережних місій, які здійснюють офіційне спостереження за 

виборами. 

5. У дисертаційній роботі неодноразово вживаються, у тому числі й в 

межах одного речення терміни «інститути громадянського суспільства» та 

«громадські інституції» (с. 158). Відтак хотілося б почути від дисертанта, ці 

терміни вживаються ним у дисертаційному дослідженні як синонімічні чи 

все ж таки дисертант вбачає різницю між поняттями «інститути 

громадянського суспільства» та «громадські інституції». 

Водночас вище наведені зауваження мають дискусійний та 

рекомендаційних характер, основним призначенням яких є додаткове 

обґрунтування окремих аспектів конституційно-правових засад 

громадського контролю за виборами в Україні. Тому зроблені зауваження у 

жодному разі не впливають на загальну позитивну оцінку дисертації 

Саркісяна В.М., яка є самостійною та оригінальною роботою, в якій 

дисертанту вдалося отримати нові важливі наукові результати та зробити 

обґрунтовані висновки з обраної для дисертаційного дослідження теми. 

Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових 

запозичень без посилання на джерело (плагіату). 

Вважаю, що дисертаційне дослідження Саркісяна Ваге Мартіковича на 

тему: «Конституційно-правові засади громадського контролю за виборами в 

Україні» відповідає спеціальності 081 Право та вимогам Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 (зі 

змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року №283), пункту 10 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 

р. №167. 
Дисертація Саркісяна Ваге Мартіковича на тему: «Конституційно-

правові засади громадського контролю за виборами в Україні» може бути 

рекомендована до захисту на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право». 
 

Відповідь Саркісяна В.М. на зауваження рецензента, доктора 

юридичних наук, професора Шемшученка Ю.С.: 

Щодо першого зауваження, то хотілося б зазначити, що дійсно місії 

іноземних офіційних спостерігачів формуються у тому числі зі складу 

представників органів державної влади іноземних держав, а їх висновки 

інколи мають упереджений характер результатів спостережної діяльності за 

виборами з огляду на характер двосторонніх відносин між Україною та 

іноземною державою. Однак, до складу місій іноземних офіційних 



спостерігачів переважно включаються не тільки представники органів 

державної влади, а й представники інститутів громадянського суспільства 

іноземної держави, які відіграють ключову роль у спостережній діяльності 

на виборах. 

Щодо другого зауваження, то хотілося б звернути увагу, що питання 

громадського контролю за діяльністю виборчих комісій магістральною 

лінією проходить по усій дисертаційній роботі через важливу роль 

виборчих комісій у забезпеченні належного проведення виборів. У 

дисертаційній роботі не має жодного підрозділу, в якому б не було 

розглянуто так чи інакше питання громадського контролю за діяльністю 

виборчих комісій. З огляду на це, ми вирішили окремо не виокремлювати 

це питання в окремий підрозділ. 

Щодо третього зауваження, то хотілося б зазначити, що дійсно є 

дискусія щодо коректності термінів «контроль» та «нагляд» постійно 

точиться в українській юридичній науці. Обираючи термін «контроль» ми 

виходили з двох позицій. По-перше, термін «громадський контроль» вже 

давно є усталеною правовою категорією, яка активно використовується не 

лише в українській юридичній науці, але й також у низці законодавчих 

актів та їх проектах. По-друге, влада та процес її формування мають 

служити народу, який її формує, а отже і має контролювати. За 

демократичної держави влада та процес її формування мають бути 

підпорядковані народу та діяти в його інтересах. Для цього і потрібен 

громадський контроль, для того щоб це реально забезпечити та втілити у 

життя. 

Щодо четвертого зауваження, то хотілося б зазначити, що у 

дисертаційній роботі громадський контроль за виборами не зводиться лише 

до громадянського контролю, а може здійснюватися й іноземними 

громадянами, зокрема у складі міжнародних та іноземних спостережних 

місій, які здійснюють офіційне спостереження за виборами. Це є свідомою 

позицією, оскільки участь авторитетних спостережних місій від 

міжнародних організацій, таких наприклад, як Рада Європи або БДІПЛ 

ОБСЄ, є важливим стримуючим фактором для утримання національних 

суб’єктів від скоєння порушень під час підготовки та проведення виборів. 

Щодо п’ятого зауваження, то у дисертаційній роботі терміни 

«інститути громадянського суспільства» та «громадські інституції» 

вживаються як синонімічні. Потреба використання різних термінів 

обумовлена передусім тим, що термін «інститути громадянського 

суспільства» більш властивий українській юридичній лексиці, а термін 

«громадські інституції» має місце в іноземних наукових джерелах, де він 

використовується для розкриття досвіду громадського контролю за 

виборами у зарубіжних країнах. Тому для того щоб гармонійно поєднати 

оригінальність термінів та усесторонньо проаналізувати український та 

зарубіжний досвід громадського контролю за виборами, у дисертаційній 

роботі зустрічаються обидва терміни – «інститути громадянського 

суспільства» та «громадські інституції». 



На завершення хотілося б щиро подякувати Юрію Сергійовичу за 

висловлені зауваження. Я по максимуму буду намагатися їх врахувати ще 

на стадії вдосконалення своєї дисертаційної роботи. Дякую Вам! 
 

Доктор юридичних наук, професор Скрипнюк О.В. зауважив, що 

дисертаційне дослідження Саркісяна Ваге Мартіковича на тему 

«Конституційно-правові засади громадського контролю за виборами в 

Україні» присвячене досить актуальній темі, особливо в умовах 

утвердження в Україні безпосередньої демократії через посилення ролі та 

місця інститутів громадянського суспільства у цьому процесі. У дисертації 

слушно звернуто увагу, що «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» (с. 15). Тому 

дисертація Саркісяна В.М. з точки зору вибори теми, її актуальності та 

важливості для сучасного українського конституційно-правового досвіду є 

своєчасним та очікуваним науковим дослідженням. 

Дисертантом ще на початку роботи вдало підкреслюється, що «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» (с. 15). Отже, можна з впевненістю стверджувати, 

що громадський контроль за виборами вже давно є невід’ємним атрибутом 

сучасних демократичних виборів, що у свою чергу вимагає усестороннього 

та об’єктивного вивчення цієї перспективної для юридичної науки теми. З 

цих позицій дисертація Саркісяна В.М. є помітною науковою роботою, яка 

дозволить більш ґрунтовно поглибити важливу, але не достатньо 

досліджену в українській юридичній науці тему конституційно-правових 

засад громадського контролю за виборами в Україні. 

Дисертаційна робота Саркісяна В.М. має тісний зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами, які виконуються провідними університетами 

України. Зокрема, дисертація підготовлена 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 на засіданні Вченої ради Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (протокол 

№ 11 від 29 листопада 2019 року). 



Об’єктом дисертаційного дослідження визначено суспільні відносини у 

сфері здійснення громадського контролю за виборами в Україні, а 

предметом – конституційно-правові засади громадського контролю за 

виборами в Україні. У межах об’єкта та предмета дисертаційного 

дослідження Саркісяном В.М. сформульовано дев’ять дослідницьких 

завдань, що загалом дозволило дисертанту усесторонньо та об’єктивно 

розкрити тему конституційно-правових засад громадського контролю за 

виборами в Україні. 

У дисертації доволі чітко видно розроблену автором методологію 

дослідження, виходячи зі специфіки теми конституційно-правових засад 

громадського контролю за виборами в Україні. Так, дисертант вказує, що 

«питання конституційно-правових засад громадського контролю за 

виборами в Україні є міжгалузевою проблемою, що вимагає застосування 

цілого ряду наукових та галузевих наукових методів за принципом 

гармонійного їх поєднання та доповнення». Аналіз методології, яку було 

обрано дисертантом для проведення свого дисертаційного дослідження, 

дозволяє констатувати, що ним було вдало підібрані різні наукові методи 

для усестороннього та об’єктивного розкриття теми конституційно-

правових засад громадського контролю за виборами в Україні 

Структура дисертації Саркісяна В.М. є логічною, послідовною та 

симетричною. Дисертація складається з трьох розділів, кожен з яких 

містить по три підрозділи, що загалом становить дев’ять підрозділів. 

Розділи, так само як і підрозділи, логічно слідують один за одним та 

доповнюють вже раніше викладений матеріал. Дублювання по тексту 

дисертації відсутні. Дисертація також містить два додатки в яких викладено 

акти впровадження в законотворчу діяльність (Додаток А) та навчальний 

процес (Додаток Б). 

У Розділі 1 «Теоретичні та методологічні підходи до дослідження 

конституційно-правових засад громадського контролю за виборами» 

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. Заслуговує на увагу думка дисертанта, що «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» (с. 43). 

У Розділі 2 «Міжнародний та зарубіжний досвід громадського 

контролю за виборами» 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. 

Обґрунтованою є позиція дисертанта, що «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» (с. 

107). 

У Розділі 3 «Український досвід громадського контролю за виборами» 

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. 

Слушним є положення, за якого «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» (с. 213). 

Наукова новизна дисертації обумовлена тим, що 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. Новаторським є положення, відповідно якого 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 певними доказами та/або іншими джерелами, у тому 

числі й даними державних контрольно-наглядових та правоохоронних 

органів (19-20). 

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 14 

наукових працях, а саме: у 5 статтях у фахових наукових виданнях України 

з юридичних наук; в 1 статті в науковому юридичному періодичному 

виданні зарубіжної держави («Visegrad Journal on Human Rights», 

Словаччина), а також у 8 тезах доповідей на міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференціях, круглих столах, інших наукових форумах. 

Опубліковані Саркісяном В.М. праці присвячені різним аспектам 

конституційно-правових засад громадського контролю за виборами в 

Україні та у повній мірі презентують зміст основних положень 

дисертаційного дослідження. 

Предметне ознайомлення з положеннями дисертації Саркісяна В.М. 

дозволяє констатувати, що дисертаційне дослідження у повній мірі містить 



авторські думки, авторська позиція дисертанта завжди посилюється 

відповідною аргументацією, а на всі текстові запозичення автором зроблені 

відповідні посилання на використані джерела. Наукова дискусія, яка 

представлена у дисертації Саркісяна В.М., відображена логічно, послідовно 

та аргументовано. 

Водночас, як і будь-яке інша наукова робота, дисертаційне 

дослідження Саркісяна Ваге Мартіковича на тему «Конституційно-правові 

засади громадського контролю за виборами в Україні» має окремі 

дискусійні положення, які потребують додаткового уточнення, 

обґрунтування чи пояснення. Серед дискусійних положень зазначеної 

дисертаційної роботи слід назвати: 

1. У дисертаційній роботі для позначення загального суб’єкту 

громадського контролю за виборами виокремлюється два суб’єкти – 

першим є громадськість, другим суб’єктом є інститути громадянського 

суспільства. У зв’язку з цим, виникає питання, дисертант вживає зазначені 

поняття в якості суб’єктів громадського контролю за виборами як 

синонімічні, чи все ж таки вбачає між цими поняттями різницю? 

2. Дещо дискусійним є віднесення до суб’єктів громадського контролю 

за виборами різного роду представників та уповноважених осіб від 

політичних партій та кандидатів, оскільки зазначені особи, на відміну від 

офіційних спостерігачів від громадських організацій, у більшості випадків 

мають заангажований політичний характер, у результаті чого результати 

здійснення контролю за виборами різного роду представниками та 

уповноваженими особами від політичних партій та кандидатів доволі часто 

має упереджений характер. 

3. Дещо обмеженою є пропозиція 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 лише 

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. На мою думку вносити 

пропозиції щодо кандидатур мають не лише громадські організації, 

зареєстровані у встановленому законом порядку, до статутної діяльності 

яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, та які 

здійснювали таке спостереження на останніх виборах, але й також 

громадські організації, які відповідної участі у виборчому процесі на 

останніх виборах не брали. 

4. У підрозділі 3.2. «Роль громадського контролю за виборами у 

протидії порушенням виборчого законодавства України» дисертантом усі 

порушення виборчого законодавства України за галузевою ознакою 

поділено на три види: 1) конституційні делікти; 2) адміністративні 

правопорушення; 3) кримінальні правопорушення. З огляду на вказані види, 



виникає питання, чому дисертант оминув цивільно-правові 

правопорушення, які також мають місце під час підготовки та проведення 

виборів в Україні? 

Водночас вище вказані зауваження мають дискусійний та 

рекомендаційних характер, основним призначенням яких є додаткове 

обґрунтування окремих аспектів конституційно-правових засад 

громадського контролю за виборами в Україні. Тому зроблені зауваження у 

жодному разі не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної 

роботи Саркісяна В.М., яка є самостійним, оригінальним та новаторським 

дослідженням, у якому автору вдалося отримати нові важливі наукові 

результати та зробити обґрунтовані висновки щодо теми конституційно-

правових засад громадського контролю за виборами в Україні. 

Вважаю, що дисертаційне дослідження Саркісяна Ваге Мартіковича на 

тему: «Конституційно-правові засади громадського контролю за виборами в 

Україні» відповідає спеціальності 081 Право та вимогам Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 (зі 

змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року №283), пункту 10 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 

р. №167. 

Дисертація Саркісяна Ваге Мартіковича на тему: «Конституційно-

правові засади громадського контролю за виборами в Україні» може бути 

рекомендована до захисту на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право». 
 

Відповідь Саркісяна В.М. на зауваження рецензента, доктора 

юридичних наук, професора Скрипнюка О.В. 
Щодо першого зауваження, то хотілося б зазначити, що для 

позначення загального суб’єкту громадського контролю за виборами у моїй 

дисертації виокремлюється два суб’єкти – першим є громадськість, другим 

суб’єктом є інститути громадянського суспільства. При написанні роботи 

ми виходили з того, що ці поняття є близькими за змістом, але різними за 

значенням. Поняття «громадськість» є більш загальним для позначення 

активної частини суспільства, яка об’єдналася навколо вирішення певної 

проблеми, тоді коли поняття «інститути громадянського суспільства» є 

більш точним для позначення саме організованих громадських суб’єктів – 

громадських об’єднань, засобів масової інформації, органів самоорганізації 

населення тощо. Навіть, якщо звернутися до нормативних документів, то 

наприклад, у Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики, який затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 

поняття «громадськість» та «інститути громадянського суспільства» також 

доволі широко використовуються поряд один з одним у тексті цього 



Порядку. Тому, виходячи з особливостей теми моєї дисертації, на наш 

погляд, виключення одного з зазначених понять не дозволило б у повній 

мірі розкрити тему конституційно-правових засад громадського контролю 

за виборами. 

Щодо другого зауваження, то хотілося б вказати, що дійсно питання 

віднесення до суб’єктів громадського контролю за виборами різного роду 

представників та уповноважених осіб від політичних партій та кандидатів, є 

дискусійним оскільки зазначені особи, на відміну від офіційних 

спостерігачів від громадських організацій, у більшості випадків мають 

заангажований політичний характер. Ми також розділяємо точку зору, що 

результати здійснення контролю за виборами різного роду представниками 

та уповноваженими особами від політичних партій та кандидатів доволі 

часто має упереджений характер, але ми виходимо з широкого розуміння 

громадського контролю за виборами, яке здійснюється широким спектром 

позадержавних суб’єктів, у тому числі представниками та уповноваженими 

особами від політичних партій та кандидатів. 

Щодо третього зауваження, то хотілося б звернути увагу, що 

обмеження внесення кандидатур лише громадськими організаціями, 

зареєстровані у встановленому законом порядку, до статутної діяльності 

яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, та які 

здійснювали таке спостереження на останніх виборах, є своєрідним 

фільтром, метою якого є відсікання тих, громадських організацій, які не 

мають досвіду участі у спостереженні за виборами, а також 

унеможливлення зловживань та маніпуляцій, коли кандидатури будуть 

вноситися від невідомих громадських організацій, які були створені 

спеціально для того щоб внести відповідну кандидатуру до подання 

Президента України про призначення членів Центральної виборчої комісії. 

Щодо четвертого зауваження, то хотілося б зазначити, що дійсно у 

роботі відсутній аналіз ролі громадського контролю за виборами у протидії 

цивільно-правовим порушенням, які також мають місце під час підготовки 

та проведення виборів в Україні. Це обумовлено передусім лімітованим 

обсягом дисертаційної роботи, яка і так вийшла понад 200 сторінок, але це 

важливе питання обов’язково знайде своє відображення у подальшій моїй 

науковій роботі, оскільки цивільно-правові порушення у період великої 

кількості фейків під час виборів мають вплив на хід виборчої кампанії та 

загалом результати виборів. 

На завершення хотілося б щиро подякувати Вам, Олександру 

Васильовичу, за висловлені зауваження. Я по максимуму буду намагатися 

їх врахувати у своїй науково-дослідної роботи. Дякую Вам! 
 

Д.ю.н., пров.н.с. Батанов О.В.: Отже, переходимо до обговорення. 

Хто хоче першим взяти слово? 
 

Д.ю.н., пров.н.с. Антонов В.О.: Хотів би відмітити, що мені дуже 

сподобалася форма викладення змісту матеріалу. Автор звернувся до однієї 



з найболючіших тем нашого сьогодення. Робота зроблена, мета, яку 

поставив автор перед собою, досягнута.  

 Щодо зауваження, то це більше порада: на мій погляд, там де Ви 

серед завдань пишете «розкрити методологію….», більш доцільно було б 

сформулювати «дослідити методологію». 

 Але, підкреслю, що висловлене зауваження не впливає на мій 

висновок щодо того, що в цілому робота справляє позитивне враження і 

може бути рекомендована до захисту. 
 

К.ю.н., ст.н.сп. Омельченнко Н.Л.: Безперечно, що дана робота є і 

цікавою, і актуальною. Дуже сподобався проаналізований автором 

дослідження, зарубіжний досвід. На мій погляд, є всі підстави для того, щоб 

Ви вийшли на захист та успішно захистилися. З моєї точки зору, робота 

відбулася. А отже може бути рекомендована до захисту. 
 

Д.ю.н., пров.н.с. Батанов О.В.: Дисертація дуже цікава, оригінальна. 

Ця робота, яку ми сьогодні обговорювали, є новаторською. 

Щодо зауваження, то робота досить об’ємна: дуже багато посилань на 

певні вислови, афоризми. 

Також, на мій погляд, Розділ ІІІ можна було б показати більш в 

прикладному аспекті. 

Але підкреслю, що робота вичитана, логічна, дуже збалансована за 

викладенням змісту. А тому, мій погляд, є всі підстави рекомендувати дане 

дисертаційне дослідження до захисту.  
   

ВИСНОВОК 

Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України  

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Саркісяна Ваге Мартіковича на тему «Конституційно-

правові засади громадського контролю за виборами в Україні»,  

поданої на здобуття ступеня доктора філософії  

у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 

1. Обґрунтування вибору теми дисертаційного дослідження, зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами 

Здобувач вмотивовано та переконливо обґрунтовує актуальність та 

практичну необхідність опрацювання питань, що становлять предмет його 

дослідження, висвітлюючи зв’язок теми дисертації із існуючими на 

сьогодні науковими програмами, планами та темами.  

 Зокрема, актуальність обраної для дисертаційного дослідження теми 

обумовлена наступним. 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 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. 

Посилює актуальність теми дисертаційного дослідження здійснений 

аналіз зарубіжного досвіду громадського контролю за виборами, на основі 

чого Саркісяном В.М. зроблено 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).. 

Саркісян В.М. вірно визначає зв’язок своєї дисертаційної роботи з 

актуальними на сьогодні науковими програмами, планами та темами. 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 на засіданні Вченої ради Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (протокол 

№ 11 від 29 листопада 2019 року). 

2. Мета і завдання дисертаційного дослідження 

Метою дослідження є комплексне дослідження конституційно-

правових засад громадського контролю за виборами в Україні. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:  

 проанал

ізувати теоретичні підходи до дослідження конституційно-

правових засад громадського контролю за виборами; 

 розкрит

и методологію дослідження конституційно-правових засад 

громадського контролю за виборами; 

 визначи

ти поняття громадського контролю за виборами в Україні; 

 охаракт

еризувати міжнародні стандарти громадського контролю за 

виборами; 

 проанал

ізувати зарубіжний досвід громадського контролю за виборами; 



 встанов

ити типологію громадського контролю за виборами в сучасному 

конституційно-правовому досвіді; 

 досліди

ти стан конституційно-правового регулювання громадського 

контролю за виборами в Україні; 

 з’ясуват

и роль громадського контролю за виборами у протидії 

порушенням виборчого законодавства України; 

 розкрит

и конституційно-правові засади здійснення громадського 

контролю за діяльністю Національної поліції під час 

проведення виборів в Україні. 

3. Об’єкт, предмет та теоретико-методологічна база дисертаційного 

дослідження 

Здобувач правильно визначає об’єкт та предмет дисертаційного 

дослідження, а також надає вичерпне обґрунтування використання 

теоретико-методологічної бази, необхідного для повноцінного проведення 

такого дослідження. 

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. 

 Методологічну основу роботи складають сукупність філософсько-

світоглядних, загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-

наукових методів пізнання конституційно-правових явищ, що забезпечило 

об’єктивний аналіз досліджуваного предмета та достовірність отриманих 

результатів і висновків. 

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). Порівняльно-

правовий метод використовувався для характеристики міжнародних 

стандартів громадського контролю за виборами (підрозділ 2.1). За 

допомогою компаративного методу вдалося усесторонньо проаналізувати 



зарубіжний 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 було розкрито 

конституційно-правові засади здійснення громадського контролю за 

діяльністю Національної поліції під час проведення виборів в Україні 

(підрозділ 3.3). Методи прогнозування та моделювання надали можливість 

виробити пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України. 

4. Наукова новизна дисертаційного дослідження, теоретична та 

практична цінність одержаних результатів 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що 

представлена 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 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 

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; 

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»; 

 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 

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 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. 

Наукова новизна проведеного дисертаційного дослідження обумовила 

теоретичну та практичну цінність роботи. 

 Наукова цінність полягає у тому, що висновки, сформульовані у 

роботі, логічно доповнюють і розвивають розділи теорії конституційного 

права, присвячені різним аспектам функціонування національної 

демократії. Пропоновані положення також можуть стати основою 

подальших наукових розвідок у межах окремих галузей юридичної науки в 

частині покращення національної виборчої практики. Крім того, результати 

дослідження можна використовувати у навчальному процесі при викладенні 

курсів конституційного права та, порівняльного правознавства, у тому числі 

при підготовці лекцій, проведенні семінарських занять, написанні наукових 

праць із вказаної проблематики. 

 Практичне значення отриманих результатів дисертаційного 

дослідження виявляється у: 1) у науково-дослідній сфері – 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).  

5. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати 

дисертації, повнота опублікування результатів дисертації 

Основні наукові результати дисертації висвітлені у 14 публікаціях, які 

повністю відображають зміст проведеного наукового дослідження, а також 

суть викладених у ньому практичних висновків та рекомендацій. За 

результатами наукових розвідок, дисертантом було опубліковані наступні 

наукові доробки. 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Саркісян В.М. Конституційно-правове регулювання громадського 

контролю за виборами в Україні. Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2019. № 4. С. 56-66. 

2. Саркісян В.М. Конституційно-правові засади здійснення громадського 

контролю за діяльністю Національної поліції під час проведення виборів в 

Україні. Право і суспільство. 2019. № 6. С. 68-74. 

3. Саркісян В.М. Типологія громадського контролю за виборами в 

сучасному конституційно-правовому вимірі. Науковий вісник Національної 

академії внутрішніх справ. 2020. № 1. С. 120-127. 

4. Саркісян В.М. Роль громадського контролю за виборами у протидії 

кримінальним правопорушенням виборчого законодавства України. 

Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 2. С. 126-132. 

5. Саркісян В.М. Філософський та соціальний підходи до дослідження 

конституційно-правових засад громадського контролю за виборами. 

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. № 2. 

С. 126-132. 

6. Саркісян В.М. Громадський контроль за виборами крізь призму 

політико-правових підходів. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. № 3. 

C. 228-233. 

Роботи, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Саркісян В. М. Використання сучасних інформаційних технологій у 

рамках здійснення громадського контролю за Національною поліцією під 

час проведення виборів в Україні. Використання сучасних інформаційних 

технологій в діяльності Національної поліції України: матеріали 

Всеукраїнського науково-практичного семінару (28 листопада 2019 р., 

м. Дніпро). Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2019. С. 62-64. 



8. Саркісян В. М. Сучасні джерела, які використовуються під час 

здійснення громадського контролю за проведенням виборів в Україні. 

Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності (“Крайнєвські читання”): Матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. 

(12 грудня 2019 р. м. Київ); за ред. акад. НАПрН України О.В. Скрипнюка і 

проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань 

інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. C. 

229-231. 

9. Саркісян В. М. Законодавче регулювання громадського контролю за 

місцевими виборами в умовах децентралізації влади в Україні. Доступ до 

правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матер. 

Загальнонаціонального юридичного форуму (м. Сєвєродонецьк, 13 грудня 

2019 р.). Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 

2020. С. 46-49. 

10. Саркісян В. М. Громадський контроль за проведенням виборів до 

органів місцевого самоврядування в Україні. Конституційні принципи 

місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доповідей 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 квітня 2020 р.). 

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С. 256-259. 

11. Саркісян В. М. Функції громадського контролю за виборами в 

Україні. Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для 

України: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Харків, 23 квітня 2021 року). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 

169-172. 

12. Саркісян В. М. Аксіологічні засади громадського контролю за 

виборами в Україні. Конституція України: ціннісний вимір 25-річного 

досвіду державотворення та правотворення: тези доповідей Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Київ, 23 червня 2021 р.) / Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. К. : ФОП Кішка І. В. 

2021. С. 464-467. 

13. Саркісян В. М. Співвідношення державного та громадського 

контролю за виборами в Україні. Захист виборчих прав адміністративними 

судами в Україні: Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-

практичної конференції «Адміністративна юстиція в Україні: проблеми 

теорії та практики» (м. Київ, 1-2 липня 2021 року) / Верховний суд. Київ: 

„Компанія «Ваіте»“, 2021. С. 65-67. 

14. Саркісян В. М. Правова природа результатів громадського контролю 

за виборами. International scientific and practical conference «Legal science, 

legislation and law enforcement: traditions and new European approaches»: 

conference proceedings, July 9–10, 2021. Wloclawek, Republic of Poland: 

«Baltija Publishing». 2021. С. 28-32. 

6. Структура дисертації, та обсяг дисертаційного дослідження 

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою та завданнями 

дисертаційного дослідження. Робота складається із вступу, трьох розділів, 



об’єднаних у дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 243 сторінки, з них 28 

сторінок – список використаних джерел, що складається з 271 

найменування, додатки на 6 сторінках. 

7. Особистий внесок здобувача 

Дисертація виконана Саркісяном В.М. самостійно. Усі сформульовані 

в ній положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень 

автора. У дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі положення 

новизни, що виносяться на захист, та висновки, зроблені у цій дисертації, 

апробовані та опубліковані автором одноособово. 

8. Характеристика особистості здобувача 

Саркісян Ваге Мартікович народився 30 березня 1991 року у 

м. Єреван, Вірменія. З 2009 р. по 2014 р. навчався у Луганському 

державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка за 

спеціальністю «Право» який закінчив у 2014 році та отримав диплом 

магістра. 

З 16.01.2015 по 27.08.2021 року працював юрист-консультом у ТОВ 

«Грисар-Агро». З 01.09.2021 р. по теперішній час: викладач кафедри 

державно-правових дисциплін Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

З 01.09.2019 року по теперішній час є аспірантом кафедри державно-

правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка. 

Рівень володіння російською, вірменською – вільно, англійською-

Intermediate. 

9. Оцінка мови та стилю дисертації 

Дисертація написана з правильним вживанням юридичної та 

спеціальної термінології. Текстове подання матеріалів досліджень, 

наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечують легкість та 

доступність їх сприйняття і відповідають стилю науково-дослідної 

літератури. За результатами попередньої експертизи дисертаційного 

дослідження, виконаного Саркісяном В.М., а також вивчення повноти 

публікації основних результатів дослідження: 

 

УХВАЛЕНО: 

1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Саркісяна Ваге Мартіковича на тему 

«Конституційно-правові засади громадського контролю за виборами в 

Україні». 

  



 


