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доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

(спеціальність 12.00.02 -  конституційне право; муніципальне право)

Новітня історія переконливо свідчить про ключову роль вільних виборів у 

процесі становлення демократії. Демократичні, вільні й періодичні вибори до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування є вищим безпосереднім 

волевиявленням народу-суверена.

Демократичні засади конституційного ладу України визначають важливу роль 

виборів як способу формування народом складу представницьких органів влади та 

заміщення виборних посад. По суті, українське суспільство перебуває практично в 

неперервному виборчому процесі: президентські, парламентські, місцеві вибори 

(чергові, позачергові, проміжні, перші) проводяться практично постійно якщо не на 

всій території держави, то принаймні в окремих її регіонах.

Не викликає сумніву, що вибори потребують належного законодавчого 

врегулювання. Однак слід визнати, що стан виборчого законодавства України 

сьогодні викликає багато зауважень. Судова практика особливо гостро відчуває 

недоліки законодавчого регулювання виборів. Колізії та прогалини, неуніфікованість 

виборчих законів, які регулюють різні вибори, недостатня відповідність міжнародним 

виборчим стандартам значно ускладнюють застосування законодавства під час 

проведення виборів. Недоліки законодавства значною мірою викликані відсутністю 

єдиного наукового і суспільного бачення, яким має бути виборче право України. Тому 

слід погодитися з дисертантом у тому, що недостатньо розвинутою й уніфікованою є 

на цей час доктрина виборчого права, яка має бути заснована на системі базових 

конституційних і міжнародно-правових засад. Це викликає нагальну потребу 

кодифікації законодавства, що регулює проведення виборів в Україні, яка.маЕибуіи
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спрямована на досягнення послідовного, внутрішньо узгодженого і заснованого на 

єдиних підходах регулювання усіх типів і видів виборів в Україні. Однак, як відомо, 

прийняття Виборчого кодексу -  одне із зобов'язань народних депутатів України, 

підкріплене наполегливими рекомендаціями Ради Європи та Венеціанської комісії. 

Цими важливими обставинами підтверджується актуальність теми дисертаційної 

роботи, присвяченої принципам виборчого права у широкому підході до їх 

дослідження -  від вияснення їх ролі для системи виборчого права та загального 

доктринального розуміння їх змісту до пошуків засобів їх законодавчої реалізації і в 

кінцевому результаті -  розробки проекту єдиного кодифікованого акта у цій галузі 

права.

Дослідженню принципів виборчого права присвячена помітна кількість робіт як 

теоретичного, так і більш практичного спрямування. Однак слід визнати, що науковці 

зосереджували свою увагу або на окремих принципах, або на їх реалізації в межах 

певного типу виборів, обмежуючись національним виборчим правом України. 

Цілісного дослідження цього правового явища у контексті не лише різних типів 

виборів, але й на основі міжнародних виборчих стандартів досі не проводилося не 

лише у вітчизняній правовій науці, але й у роботах правознавців країн-сусідів України. 

Водночас, вважаємо, без такого комплексного розгляду системи принципів 

виборчого права як фундаментальних положень відповідної підсистеми норм права 

неможливе формування єдиної доктрини виборчого права.

З цих підстав заслуговує на підтримку поставлена дисертантом мета 

дослідження: формування основ вітчизняного виборчого права у контексті 

європейського виборчого доробку на базі визначення сутності, значення та змісту 

принципів виборчого права як спільної ідейної та загальної регуляторної основи, що 

визначає зміст і спрямування норм виборчого права, системність і повноту положень 

виборчого законодавства. Поставлена у дисертаційній роботі наукова проблема
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важлива як у теоретичному плані, так і з практичної точки зору, і не лише у заявленому в 

темі дисертаційного дослідження аспекті -  для законодавчої реалізації, але й для 

судового правозастосування.

Для досягнення поставленої мети дисертант визначив широке коло більш 

конкретних завдань, які у повній відповідності до поставленої проблеми мають як 

загальне, так і більш конкретне спрямування. Заслуговують на увагу завдання:

розкрити правову природу та зміст принципів виборчого права як цілісної 

підсистеми конституційного права, і не лише в рамках вітчизняної системи права, але 

й у взаємозв'язку з міжнародними виборчими стандартами;

дослідити систему суб'єктивних виборчих прав громадян та визначити їх 

співвідношення для різних типів виборів;

проаналізувати зміст принципів загального і рівного виборчого права, вільних, 

чесних, прямих, справжніх і періодичних виборів;

проаналізувати базові інститути виборчого права -  голосування, виборчого 

процесу, інституту органів адміністрування виборів та їх інституційні принципи.

Зазначені проблеми розв'язуються дисертантом не лише на теоретичному рівні, 

але й з доведенням дослідження до аналізу нормативного регулювання способів 

реалізації принципів виборчого права та ґрунтовними і системними рекомендаціями 

щодо вдосконалення матеріального виборчого права. Логічним завершенням усього 

комплексу поставлених завдань є проблема дослідження можливості кодифікації 

виборчого законодавства, її основних цілей та підходів до їх реалізації.

Як випливає з тексту дисертаційної роботи, поставлені завдання повністю 

виконані, мета дослідження, без сумніву, в цілому досягнута, що засвідчує успішне 

розв'язання дисертантом поставленої проблеми -  розробки вітчизняної доктрини 

виборчого права на основі системи базових положень -  принципів виборчого права,



узгодженої з європейським виборчим доробком, вираженим міжнародними 

виборчими стандартами.

Успішне поєднання теоретичних положень з практичними рекомендаціями 

підвищує наукову цінність дисертаційного дослідження. Наукові положення, висновки 

і рекомендації, сформульовані в дисертаційній роботі, у переважній більшості 

належним чином обґрунтовані і переконливі.

Вважаю за доцільне звернути увагу на такі нові конкретні науково обґрунтовані 

положення, отримані дисертантом:

-  сформовано систему принципів виборчого права, до складу якої віднесено 

галузеві принципи виборчого права (загального та рівного виборчого права, вільних, 

чесних і справжніх виборів) та принципи окремих інститутів виборчого права (принципи 

виборчого права у вузькому сенсі), а також принцип верховенства права та конституційно- 

правові принципи представницької демократи- принципи суверенітету народу, 

політичного плюралізму, народного представництва, прямих і періодичних виборів (с. 83- 

84,765 монографії, с. 5,21 автореферату);

-  визначено структуру міжнародного виборчого стандарту відповідно до 

способу його закріплення: обов'язковий («принцип-назва», встановлений 

зобов'язальним актом, та загальновизнаний зміст принципу, розкритий актом 

«м'якого права») та рекомендаційний (зразки «належної практики») рівні (с. 113, 765 

монографії, с. 5,22 автореферату);

-  обґрунтовано існування правового статусу виборця як публічно-дієздатного 

громадянина, який відображає правосуб'єктність індивіда у публічних 

правовідносинах (с. 212-213,769 монографії; с. 5,23 автореферату);

-  встановлено зміст принципу загального виборчого права як визнання 

обмеженого переліку природних (прийнятних) виборчих цензів та заборони інших 

(дискримінаційних) цензів (с. 767-768 монографії, с. 12,23 автореферату);
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-  доведено існування різних форм цензу осілості (сильної, слабкої, загальної), які 

можуть бути природними або дискримінаційними в залежності від суб'єктивного 

виборчого права, до якого вони застосовуються, та типу виборів (загальнонаціональні, 

місцеві, загальні чи часткові); обґрунтовано необхідність подолання проблем 

законодавчого визначення місця проживання для послідовного і передбачуваного 

застосування цензу осілості (с. 178, 196-198, 249, 768, 769 монографії; с. 12-13 

автореферату);

-  обґрунтовано пріоритет пасивного виборчого права як конституційного права 

громадянина перед правом політичної партії висувати чи відкликати кандидата; на цій 

підставі доведено неприйнятність скасування реєстрації кандидата за ініціативою 

партії -  суб'єкта його висування (с. 297-298,771 монографії, с. 13,23 автореферату);

-  в аспекті принципу вільних виборів запропоновано класифікацію суб'єктів, які 

впливають на формування волі виборця, у залежності від обсягу можливого впливу, 

припустимого в умовах вільних виборів (с. 395-396, 773 монографії, с. 6, 15 

автореферату);

-  запропоновано визначення передвиборної агітації як поширення інформації, яке 

не відповідає засадам інституту інформаційного забезпечення виборів -  об'єктивності, 

безсторонності, збалансованості, достовірності, повноти і точності поширюваної 

інформації"^. 410,774 монографії; с. 6,24 автореферату);

-  розкрито зміст принципу чесних виборів -  неявного принципу виборчого 

права, який містить вимоги якості законодавчого регулювання; безсторонності 

суб'єктів владних повноважень, недопущення зловживання адміністративними 

ресурсами; забезпечення спостереження за виборами; існування ефективної системи 

оскарження виборчих правопорушень, спрямованої на усунення наслідків 

правопорушень, відновлення правомірного перебігу виборчого процесу (с. 426, 774- 

775 монографії, с. 16,24 автореферату);



-  обґрунтовано відмову від доктрини обов'язкового встановлення результатів 

виборів, закріпленої у чинному законодавстві; запропоновано запровадження 

обов'язкового контролю дійсності виборів в його адміністративно-судовій моделі, 

розроблено критерії визнання виборів недійсними (с. 497, 775 монографії, с. б, 25 

автореферату);

- сформульовано основні цілі кодифікації виборчого законодавства, серед яких: 

досягнення системності та узгодженості регулювання на основі єдиної системи 

принципів виборчого права та європейського виборчого доробку; повнота 

законодавчого регулювання усіх типів виборів єдиним кодифікованим актом; уніфікація 

регулювання однорідних виборчих процедур для різних типів виборів; створення умов 

для стабільності виборчого законодавства; обов'язковою метою є також істотна 

новелізація виборчого законодавства; розроблено деталізовану структуру проекту 

Виборчого кодексу (с. 691-692,751-752 монографії, с. 6,20-21 автореферату).

Досягти зазначених результатів дисертантові дозволив широкий спектр 

застосованих методів дослідження, серед яких особлива роль належить двом 

базовим методологічним підходам.

По-перше, у роботі важливу методологічну функцію, особливо в частині 

дослідження власне принципів виборчого права як основоположних засад правового 

регулювання- цієї достатньо відокремленої групи правовідносин, суб'єктивних 

виборчих прав, виборчого процесу як виду юридичного процесу і, зрештою, 

кодифікації виборчого законодавства виконують загальнотеоретичні методи, підходи 

та висновки (див. с.31-32 монографії, с.4 автореферату). Застосування здобутків 

загальної теорії права як методологічної основи галузево-правових досліджень слід 

віднести до важливої особливості дисертаційної роботи, яка сприяла глибокому 

обґрунтуванню отриманих результатів.
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По-друге, центральну роль у дисертаційному дослідженні відіграв спеціально- 

науковий порівняльно-правовий метод (с.32 монографії, с.4 автореферату), який, за 

власним висловом дисертанта, «пронизує усю роботу» (за винятком, можливо, 

останнього розділу, присвяченого проблемі кодифікації виборчого законодавства). 

Розгляд практично усіх питань та аспектів, які увійшли до складу предмету 

дослідження, здійснюється на основі порівняння принципів виборчого права та 

нормативного регулювання, закріпленого вітчизняним виборчим законодавством, 

правовими позиціями українських судів та науковими розробками українських 

правознавців із відповідними положеннями виборчого законодавства, судовими 

рішеннями та роботами науковців Російської Федерації та Польщі як країн, найбільш 

подібних в історичному відношенні до України; епізодично використовуються 

відповідні матеріали інших європейських країн. Базовою точкою відліку для такого 

порівняння служать європейські виборчі стандарти, викладені в міжнародно- 

правових актах зобов'язального та м'якого права, зокрема, у документах 

Венеціанської Комісії та БДІПЛ/ОБСЄ, рішеннях Європейського Суду з прав людини.

Усе зазначене в сукупності забезпечує високий рівень наукової достовірності 

дисертаційного дослідження, доведеність та обґрунтованість одержаних наукових 

висновків .

Мета і завдання разом з обраною методологією дослідження обумовили логічну 

структуру роботи, яку можна умовно розділити на чотири частини.

Першу частину складає розділ 1, присвячений загальній постановці проблеми 

принципів виборчого права як часткового випадку принципів права взагалі та 

методологічним основам -  теоретико-правовим та порівняльно-правовим -  

подальшого дослідження.



Друга частина -  це розділи 2-6, у яких детально аналізуються основні (галузеві у 

термінології автора) принципи виборчого права, у тому числі й ті, які дисертант 

виносить за межі виборчого права, -  принципи прямих та періодичних виборів.

Третя частина -  розділи 7-9, у яких проаналізовано три найважливіші інститути 

виборчого права (голосування, виборчий процес та органи адміністрування виборів) і 

досліджено їх інституційні принципи.

Четверту частину складає розділ 10, який реалізує практичну спрямованість 

дослідження, формулюючи підстави та підходи до кодифікації виборчого 

законодавства України.

Заслуговує на увагу обсяг опрацьованих джерел, список яких містить майже 

півтори тисячі посилань, у тому числі наукові роботи вітчизняних і зарубіжних 

правознавців, а також нормативні акти України та інших держав, судові рішення 

органів конституційної юстиції, судів загальної юрисдикції.

Наукові положення, висновки й рекомендації, сформульовані у дисертації, 

всебічно й повно викладені в опублікованих працях, у тому числі у двох 

індивідуальних монографіях. Слід зазначити, що певною мірою основні ідеї та 

положення дослідження, науково узагальнені у дисертаційній роботі, також 

реалізовані автором у численних законопроектах (значна частина яких стала 

законами), розробленими автором.

Результати дослідження апробовані на численних міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях, семінарах, круглих столах, які проводилися у Києві та в інших 

містах України (у тому числі Харкові, Львові, Одесі, Вінниці, Чернівцях) та за кордоном, 

зокрема у Варшаві, Венеції, Гаазі, Таллінні, Жешові, Астані, Бішкеку. Вони 

використовуються автором у навчальному процесі при викладанні курсів 

«Порівняльне виборче право та парламентаризм» у Національному університеті 

«Києво-Могилянська академія», спецкурсів з виборчого права у Київському



національному університеті імені Тараса Шевченка. Результати досліджень 

дисертанта використовуються викладачами Національної школи суддів, що 

засвідчено відповідним актом.

Автореферат дисертації належним чином відображає основні положення 

дисертаційної роботи.

При високій позитивній оцінці дисертаційної роботи Ю.Б. Ключковського в 

цілому, разом з тим маю обов'язок як офіційний опонент звернути увагу на певні 

недоліки, неминуче присутні у роботі такого обсягу, -  окремі спірні положення, 

недоліки в аргументації, суперечності чи прогалини.

1. Аналізуючи чинне нормативне регулювання виборів, автор стверджує, що коло 

суб'єктів пасивного виборчого права на відповідних місцевих виборах ширше, аніж 

коло суб'єктів права голосу; з цього співвідношення робиться висновок про те, що 

пасивне виборче право незалежне від активного і є окремим суб'єктивним виборчим 

правом (с. 235, 769 монографії, с. 5,13 автореферату). Однак при розгляді проблеми у 

порівняльно-правовому відношенні, зокрема, на основі європейського виборчого 

доробку цілком можливе припущення, що таке співвідношення є наслідком 

дефектного регулювання відповідних правовідносин вітчизняним виборчим правом. 

Можливо, проблема полягає в тому, що законодавцем допущено хибного кроку, який 

дозволяє балотуватися на виборах у територіальній громаді особам, які до громади 

не мають відношення. У дисертаційній роботі відсутній аналіз цієї, на нашу думку, 

цілком логічної можливості.

2. Дискусійним, на нашу думку, виглядає віднесення права висувати кандидатів 

на виборах до основних виборчих прав громадян. Автор переконливо доводить, що 

твердження про належність цього права виборцям, яке міститься у чинних виборчих 

законах, насправді не знаходить своєї реалізації у встановлених процедурах 

висування -  політичними партіями або шляхом самовисування (с. 290, 770
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монографії, с. 13, 23 автореферату). Надання партіям права висувати кандидатів 

виводить це право з категорії суб'єктивних прав громадян. У зв'язку з цим 

недостатньо обґрунтованими виглядають спроби дисертанта поширити принцип 

загального виборчого права на номінаційне виборче право (с. 282 монографії, с. 13 

автореферату), оскільки складається враження, що право громадян-виборців 

висувати кандидатів, проголошене виборчим законом, обмежується вимогами 

членства у політичній партії чи наявності пасивного виборчого права.

3. Дисертант пропонує запровадити категорії публічної дієздатності і, відповідно, 

публічної недієздатності особи; стан публічної недієздатності мав би 

встановлюватися судом (с. 185, 244 монографії, с. 12 автореферату). Однак при цьому 

виникає проблема, який суд і в якому провадженні мав би бути уповноважений 

вирішувати питання публічної дієздатності особи. Як відомо, визнання особи 

недієздатною чи встановлення обмеженої дієздатності здійснюється у цивільному 

процесі окремого провадження -  вид непозовного цивільного судочинства. Водночас 

вирішення спорів у сфері публічних правовідносин належить до юрисдикції 

адміністративних судів. На жаль, у дисертаційній роботі немає відповіді на питання, 

чи доречно встановлювати ступінь обмеження користування особою публічними (у 

тому числі виборчими) правами у цивільному процесі.

4. Розглядаючи інститут інформаційного забезпечення виборів дисертант 

визначає вимоги об'єктивності, безсторонності, збалансованості, достовірності, 

повноти і точності поширюваної інформації як інституційні принципи, тобто як 

обов'язкові регулятивні положення (с. 407, 774 монографії, с. б, 24 автореферату). 

Водночас виникає питання: чи існують об'єктивні критерії дотримання цих вимог, чи 

вони самі є оціночними судженнями? В останньому випадку їх регуляторне значення 

істотно знижується, і їх роль як інституційних принципів права стає сумнівною.



5. Також маємо сумнів щодо правильності підходу докторанта у визначенні 

передвиборної агітації як антиподу інформаційного забезпечення. Запропоноване 

автором визначення передвиборної агітації як поширення необ'єктивної, упередженої, 

незбалансованої, недостовірної, неповної і неточної інформації, на нашу думку, вряд 

чи є правильним, оскільки зміст передвиборної агітації в окремих випадках може 

відповідати запропонованим докторантом критеріям для інституту інформаційного 

забезпечення. Вважаємо такий критерій, як мета, з якою проводиться агітація, а саме: 

спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата є досить 

важливим критерієм для розмежування агітації від інформаційного забезпечення, 

відмова від якого не є виправданою.

6. Незавершеним виглядає розгляд дисертантом проблеми перепиняльного 

характеру виборчих строків, пов'язаного з швидкоплинністю виборчого процесу. 

З одного боку, заборона продовження чи поновлення пропущеного строку прямо 

встановлена законодавчо лише щодо строків оскарження виборчих правопорушень. 

З іншого боку, як слушно зазначено у дисертаційній роботі, юрисдикційна практика 

розглядає усі виборчі (процедурні) строки як перепиняльні, тобто вважається, що їх 

поновлення чи продовження неможливе (с. 593 монографії, с.19 автореферату); 

відповідне твердження наводиться як висновок (с. 781 монографії, с. 26 

автореферату). Однак такий підхід суперечить практиці розгляду спорів стосовно 

бездіяльності певного суб'єкта (найчастіше виборчої комісії), яка настає при 

невиконанні певних дій у встановлений законодавчо строк. Суд, визнаючи 

бездіяльність протиправною, постає перед дилемою: усунення бездіяльності вимагає 

вчинення відповідних дій виборчою комісією після закінчення певного строку, що з 

огляду на перепиняльний характер строку заборонено, а дії, вчинені після закінчення 

встановленого строку, вважаються протиправними. На жаль, дисертаційна робота не



містить відповіді (хоча б у вигляді рекомендацій законодавцю) щодо вирішення цієї 

дилеми.

7. Параграф 5.2.5 монографії «Ефективна система оскарження» присвячений 

питанням оскарження виборчих правопорушень, існуючим системам оскарження в 

Україні. Законом України від 02.06.2016 № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» Конституцію України доповнено статтею 131-2, згідно 

якої виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист 

від кримінального обвинувачення. Разом з тим, частиною другою статті 57 Кодексу 

адміністративного судочинства України (далі -  КАС України) в редакції Закону 

України №2147-VIII від 03.10.2017 встановлено, що у справах незначної складності та 

в інших випадках, визначених КАС України, представником може бути фізична особа, 

яка відповідно до частини другої статті 43 Кодексу має адміністративну процесуальну 

дієздатність.

Враховуючи викладене, хотілося б почути позицію автора щодо того, чи може 

фізична особа (не наділена таким правом статтею 279 КАС України) у порядку 

частини другої статті 57 КАС України представляти сторони в суді у спорах щодо 

виборів та референдумів. Надаючи відповідь на це питання, хотілося б також, щоб 

докторант висловив свою точку зору щодо якого виду адміністративних справ 

(малозначних чи ні) належать спори щодо виборів і референдумів.

8. Статтею 12 Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону 

України від 03.10.2017 №2147-VIII запроваджено таку нову процесуальну правову 

конструкцію як форма адміністративного судочинства та визначено, що 

адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим 

Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Ця норма є чіткою, не дозволяє здійснення довільного тлумачення та фактично 

закріплює дихотомію форм адміністративного судочинства, що означає, що будь-яка
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справа підлягає розгляду адміністративними судами виключено у порядку 

загального або спрощеного позовного провадження.

Форма адміністративного судочинства визначається в залежності від 

складності справ та пріоритету швидкості їх розгляду. При цьому, законодавцем 

перелічені категорії справ, які необхідно розгляди виключно у порядку загального або 

спрощеного позовного провадження. Слід зазначити, що виборчі справи не віднесені 

законодавцем до жодної категорії справ, що викликає питання щодо форми 

адміністративного судочинства, за якою такі справи мають розглядатися. 

Особливості провадження у виборчих справах визначені Параграфом 2 Глави 11 КАС 

України, зокрема, статтями 268-279, які також не визначають, у порядку якого 

позовного провадження (загального чи спрощеного) підлягають розгляду ці справи.

Зміст 5 розділу монографії, що представлена до захисту, на жаль, також не надає 

можливості зробити чіткий та безумовний висновок щодо форми адміністративного 

судочинства, яка має застосовуватись під час розгляду виборчих справ.

9. Не розкритим у цьому дослідженні, на жаль, залишилось і одне з найбільш 

суспільно небезпечних явищ, яке все ще лишається притаманним виборчим 

кампаніям в Україні, -  це матеріальне заохочення передовсім виборців політичними 

партіями, місцевими осередками партій та кандидатами під час виборчого процесу.

Законодавство про вибори не використовує термін «матеріальне заохочення», а 

розрізняє прямим \ ї ї у т і  Л ч г т а т  д а й \  ^-syy\ ^

депутатів) і непрямий підкуп виборців (пункт 2 частини другої статті 61, частина 14 

статті 74 цього Закону) і встановлює різні види відповідальності за ЙОГО ВЧИИЄИИЯ.

Так, Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1703-VII «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення 

виборчих прав громадян» посилено кримінальну відповідальність за підкуп виборця, 

учасника референдуму. Одночасно поряд з цим до осіб, які винні у підкупі виборців,
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можуть застосовуватися заходи адміністративного переслідування, а також 

конституційно-правові санкції, передбачені законодавством про вибори.

Конституційно-правова відповідальність за непрямий підкуп виборців як 

виборчого правопорушення володіє рядом специфічних властивостей і якостей, що 

відрізняє її від інших різновидів юридичної відповідальності, задіяних для 

забезпечення законодавчої заборони на вчинення підкупу виборців (особливим 

колом джерел, специфікою її фактичної підстави, особливим суб'єктним складом, 

особливою процесуальною формою реалізації).

Враховуючи викладене, бажаним для цього дослідження було б проаналізувати 

інститут відповідальності за підкуп виборців як конституційно-правову категорію, а 

також розглянути компетенцію адміністративних судів у справах щодо матеріального 

заохочення виборців.

Зазначені зауваження стосуються певних проблем, які заслуговують на 

подальше дослідження; вони неминучі внаслідок широти поставленої у дисертаційній 

роботі проблеми. Однак ці зауваження жодним чином не зменшують наукову цінність 

розв'язання проблеми принципів виборчого права, досягнутої у роботі, і, таким чином, 

не можуть заперечити безсумнівну позитивну оцінку дисертаційного дослідження.

Дисертація (у формі монографії) Ю.Б. Ключковського, є самостійним, 

оригінальним дослідженням важливої наукової проблеми, основоположної для 

виборчого права в цілому і, вважаємо, не лише виборчого права України. Завдяки 

своїй аргументованості та переконливості робота дійсно закладає основи для 

формування загальноприйнятої доктрини вітчизняного виборчого права, вказує 

можливі напрями подальших наукових досліджень у цій сфері. Робота містить багато 

важливих конструктивних рекомендацій і висновків, які, без сумніву, не повинні 

залишитися поза увагою законодавця. Нарешті, результати дисертаційного 

дослідження відіграють важливу роль для судової практики при розгляді виборчих
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спорів. Все це засвідчує велике теоретичне і практичне значення результатів 

дисертаційного дослідження Ю.Б. Ключковського.

Загальний висновок: докторська дисертація Ю.Б. Ключковського «Принципи 

виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої 

реалізації в Україні» відповідає вимогам, які ставляться до такого роду досліджень, а 

її автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.02 -  конституційне право; муніципальне право.

Офіційний опонент, 
доктор юридичних наук,

і
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на дисертаційну роботу КЛЮЧКОВСЬКОГО Юрія Богдановича 
на тему: «Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан 

та перспективи законодавчої реалізації в Україні», подану на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -

Беззапереперечно, вибори та їх засади є необхідною передумовою 
для формування та функціонування демократичної держави. На сьогодні 
виборчий процес став більш технологічним, що сприяє виникненню нових 
загроз та викликів для справжнього народного волевиявлення. 
Враховуючи, що вибори є багатоетапним та швидкоплинним процесом, - 
це вимагає належного правового регулювання в їх проведенні та 
організації. Недосконалість законодавства здатна призвести до 
спотворення результатів голосування та, як наслідок, - до узурпації або 
делегітимації влади. Тому для того щоб вибори сутнісно, а не ілюзорно 
виступали однією з форм безпосередньої демократії, дійсним проявом 
влади народу, вони повинні базуватися на основі загальновизнаних та 
гарантованих законодавством принципах, дослідженню яких і присвячена 
дисертаційна робота Ключковського Юрія Богдановича на тему: 
«Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи 
законодавчої реалізації в Україні».

Загальною декларацією прав людини 1948 року було закладено 
вихідне розуміння того, що воля народу повинна бути основою влади 
уряду (ст. 21). Його віддзеркаленням у незалежній Україні можна вважати 
ст. 5 Основного Закону, яка визнає народ носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади. Змістовно здійсненім волевиявлення під час виборів і є 
одним з проявів влади народу.

Однак якщо звернути увагу на засадничі вимоги у формі принципів, 
на яких повинен бути заснований виборчий процес, то можна 
прослідкувати певні відмінності між національним регулюванням та їх 
відображенням у актах міжнародного права. Та
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України передбачено, що вибори до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, 
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування в цілому, 
а виборцям гарантується вільне волевиявлення. Водночас згаданою ст. 21 
Загальної декларації прав людини ставиться вимога проведення 
нефальсифікованих, а Міжнародним пактом про громадянські і політичні 
права 1966 року - справжніх виборів. В свою чергу дія ст. З Першого 
протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
обмежується виборами лише законодавчого органу. В усіх зазначених 
міжнародних документах виокремлюється вимога періодичності (або 
розумної періодичності) проведення виборів.

Проте значні труднощі викликає не лише перелік принципів 
виборчого права, а й їх змістовне розуміння, що значною мірою зумовлено 
некодифікованістю виборчого законодавства.

Тому актуальність дослідження посилює існування дискусії в 
науковому середовищі та в парламенті, що пов'язані з процесом прийняття 
проекту Виборчого кодексу. Вже той факт, що значна кількість положень 
(зокрема, і принципів виборчого права) проекту Виборчого кодексу 2010 
року, одним із авторів якого є Ю.Б. Ключковський, були покладені в 
основу нового законопроекту, свідчить про високу його оцінку з боку 
парламентарів. Адже в кінцевому рахунку оцінка якості виборчого процесу 
повинна здійснюватися не лише з точки зору їх формальної відповідності 
букві закону, а, в першу чергу, крізь призму принципів виборчого права, 
дотримання яких буде вирішальним у процесі легітимації влади народом. 
Тому надзвичайно важливо сформувати цілісне та комплексне 
доктринальне розуміння принципів виборчого права.

Все це свідчить про своєчасність виходу цієї роботи та її 
актуальність.

Теоретичну основу роботи становли дослідження вітчизняних 
науковців М. Афанасьєвої, М. Баймуратова, А. Георгіци, М. Козюбри, В. 
Кравченка, О. Марцеляка, М. Мельника, Н. Мяловицької, В. Серьогіна, М. 
Смоковича, О. Совгирі, М. Ставнійчук, Ю. Тодики, В. Федоренка, В. 
Шаповала, Ю. Шведи та інших, а також зарубіжних дослідників Б. 
Банашака, В. Бєлоновського, М. Бода, Є. Бучковського, І. Видріна, П. 
Ґаррона, М. Граната, Дж. Ґудвін-Джіла, Р. Даля, Р. Каца, А. Кісєлєвіча, С. 
Князєва, Є. Колюшина, Є. Корчиго, Р. Лопез-Пінтора, Г. Майєра, Р. 
Пастора, К. Скотніцького, В. Скшидла, А. Сокалі, Е. Танчева, М. Хмая, Д. 
Худолєя, С. Яворського та інших.



Дослідження теоретико-правових проблем принципів права, 
суб’єктивних прав, юридичного процесу, кодифікації законодавства 
базується на працях Р. Алексі, Ж.-Л. Бержеля, Ф. фон Гаєка, Є. Гетьмана, 
Р. Дворкіна, А. Зайця, Р. Кабріяка, М. Козюбри, А. Колодія, О. Петришина, 
С. Погребняка, X. Приходько, П. Рабіновича, Б. Таманаги, М. Теплюка, О. 
Уварової, М. Цвіка, С. Шевчука та інших.

В частині окремих аспектів інших галузей права, суміжних з 
досліджуваною тематикою виборчого права, використані праці 
вітчизняних та зарубіжних науковців В. Авер’янова, О. Батанова, С. 
Ґебетнера, Дж. Елкліта, О. Київець, А. Крусян, І. Лукашука, Дж. Майоли, 
А. Сервіна, О. Скрипнюка, О. Сушинського, О. Тіунова, М. Хавронюка та 
інших.

Актуальність і наукову новизну дисертаційного дослідження 
Ключковського Юрія Богдановича на тему: «Принципи виборчого права: 
доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в 
Україні» підтверджує той факт, що рецензована наукова робота виконана 
на кафедрі загальнотеоретичного правознавства та публічного права 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» відповідно до 
плану науково-дослідної роботи кафедри в рамках бюджетної теми 
«Верховенство права: стан та перспективи вдосконалення механізмів його 
реалізації в Україні» (№ 0112U007427) та досліджувалася з 1 січня 2012 р. 
до 31 грудня 2017 р.

У межах удало поставлених задач, Ю.Б. Ключковським 
сформульовані об’єкт і предмет дослідження. Так, об’єктом дисертаційної 
роботи автор визначає суспільні відносини, що складаються у зв’язку з 
проведенням загальнонаціональних та місцевих виборів в Україні, а 
предметом -  систему принципів виборчого права та їх нормативну 
реалізацію в законодавстві України.

Такий комплексний підхід надав Ю.Б. Ключковському можливість 
визначити завдання дослідження та реалізувати їх згідно з планом 
дисертаційної роботи, дійти системних висновків при визначенні 
результатів і обґрунтуванні низки нових положень, які мають важливе 
значення для конституційної теорії та практики. Нормативну й емпіричну 
базу дослідження становлять Конституція і законодавство України, 
конституції та законодавство зарубіжних держав, міжнародні договори та 
акти міжнародних організацій, практика Європейського суду з прав 
людини, Конституційного Суду України та органів конституційної юстиції 
зарубіжних держав, адміністративних судів України.



У своєму дослідженні Ю.Б. Ключковський спирається на вивірену 
теоретико-методологічну базу, серед якої методи аналізу, синтезу, індукції 
та дедукції. Окрім цього автор використовує діалектичний, аксіологічний, 
системний, герменевтичний, формально-догматичний, історико-правовий 
та структурно-функціональний методи. Особливе значення займає 
порівняльно-правовий метод дослідження, який послідовно пронизує всю 
роботу

Серед висновків, положень і пропозицій, які виносяться 
Ю.Б. Ключковським на захист заслуговують на увагу наступні:

•  обґрунтування, що система принципів виборчого права 
ґрунтується на принципі верховенства права та його складових, враховує 
групу конституційно-правових принципів представницької демократії 
(зокрема, принципи прямих і періодичних виборів);

•  формулювання принципу інституту реєстрації виборців як 
вимоги повноти, точності та публічності реєстру, що є проявами принципів 
загального виборчого права, чесних виборів та одноразового голосування;

•  обґрунтування правового статусу виборця як публічно- 
дієздатного громадянина, а також теза, що цей статус визначається 
наявністю «абстрактного» права голосу і відображає правосуб’єктність 
індивіда у публічних правовідносинах;

•  класифікація суб’єктів, які впливають на формування волі 
виборця, у залежності від обсягу можливого впливу, припустимого в 
умовах вільних виборів;

•  формулювання принципів інституту інформаційного 
забезпечення виборів -  об’єктивності, безсторонності, збалансованості, 
достовірності, повноти і точності поширюваної інформації;

•  визначення принципів інституту голосування -  таємного, 
особистого, одноразового та факультативного голосування;

•  рекомендація запровадити завершальний етап виборчого 
процесу -  підсумковий контроль дійсності виборів як одну з гарантій 
дотримання принципу чесних виборів;

•  висновки щодо темпорального аспекту виборчого процесу, 
який характеризується часовими межами, строками здійснення виборчих 
процедур, набуття і втрати (припинення) виборчо-процесуального статусу 
суб’єктів виборчого процесу;

•  формулювання принципів інституту органів адміністрування 
виборів -  незалежності, безсторонності, колегіальності, відкритості та 
професіоналізму;

•  обґрунтування, що найбільш ефективним засобом законодавчої
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реалізації принципів виборчого права є кодифікація виборчого 
законодавства, основні цілі, особливості якої, а також проект Виборчого 
кодексу були розроблені автором;

•  розуміння гнучкості принципів права та обставин, за яких їх 
зміст може зазнавати змін;

•  характеристика механізмів імплементації міжнародних 
виборчих стандартів у національну систему права;

•  діяльнісне розуміння виборчого процесу як юридичного 
процесу та визначення правового інституту виборчого процесу як системи 
інституційних принципів та норм, що регулюють порядок діяльності 
учасників виборчих правовідносин;

•  визначення змісту принципу стабільності виборчого 
законодавства як одного із міжнародних виборчих стандартів;

•  характеристика принципу чесних виборів як окремого 
принципу, який є проекцією цінностей демократії, суверенітету народу та 
верховенства права;

•  віднесення до системи принципів виборчого права принципу 
справжніх виборів, який є проекцією конституційного принципу 
політичного плюралізму.

Варто окремо зазначити щодо розуміння автором пасивного 
виборчого права як права бути кандидатом на виборах, яке відображено у 
параграфі 2.1.3. (зокрема на с. 162-163). Право бути обраним, відображене 
у ст. 38 Конституції України, не відображає змісту пасивного виборчого 
права, оскільки його буквальне тлумачення означало б обов’язок виборців 
голосувати за відповідного кандидата. Зазначений підхід відповідає 
юридичній позиції Конституційного Суду України, присутній у рішенні від 
від 4 грудня 2001 року № 16-рп/2001, який також пропонує уникати 
буквального тлумачення ст. 38 Основного Закону, зазначаючи у п. 2: 
“Передбачене частиною першою статті 38 Конституції України право 
громадянина бути обраними до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування (пасивне виборче право) не можна тлумачити 
буквально, оскільки йому не відповідає обов'язок виборців голосувати 
“за” і обрати конкретного громадянина”.

Заслуговує на увагу й виокремлення формального (рівна кількість 
голосів) та матеріального (потенційна рівність сили голосів) аспектів 
принципу рівності активного виборчого права. Проблема забезпечення 
права голосу внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних груп 
населення на виборах народних депутатів України та органів місцевого 
самоврядування якраз і зумовлена порушенням принципу формального
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аспекту принципу рівності. Однак важливо розрізняти формальну рівність 
голосів від матеріальної, оскільки остання не може забезпечуватись 
абсолютно. Про неможливість забезпечення реальної (абсолютної) рівності 
сили (ваги) голосів зазначав ЄСПЛ у справі «Матьє Моан і Клерфейт 
проти Бельгії» (2 березня 1987 року): «Перед виборчими системами іноді 
стоять майже несумісні завдання: з одного боку, більш-менш точно 
відображати думку народу, з іншого -  об’єднати різноманітні ідейні рухи і 
сприяти формуванню достатньо логічної та зрозумілої політичної волі».

Дисертація Ю.Б. Ключковського також містить низку інших науково 
значущих висновків і положень, які не винесені окремо до захисту, але 
заслуговують на увагу членів спеціалізованої вченої ради.

До прикладу, на с. 182-183 автор пропонує визнати, що набуття 
здатності реалізувати усі права, що надаються виборцю під час виборчого 
процесу відбувається не з моменту досягнення віку 18 років, а з дня 
початку виборчого процесу, на якому громадянин вперше матиме право 
голосу, навіть якщо повноліття (18 років) ще не було досягнуто на день 
початку виборчого процесу. Після чого піддаються критиці низка рішень 
Центральної виборчої комісії, якими вона відмовилася включати до складу 
окружних виборчих комісій таких осіб.

Варто погодитися з тезою про те, що особа, якій в день голосування 
виповниться 18 років, має право на роботу у виборчій комісії, навіть якщо 
у момент виконання обов’язків члена виборчої комісії така особа буде 
неповнолітньою (з точки зору цивільної правосуб’єктності). Адже членом 
виборчої комісії може бути виборець, а виборець, відповідно до ст. 70 
Конституції України є громадянин України, який досяг на день проведення 
виборів вісімнадцяти років. Схожий підхід використовується у спорах 
щодо включення такої особи до списку виборців.

Проблеми забезпечення принципу таємного голосування при 
застосування альтернативних способів голосування вдало розкрито у 
підрозділі 7.2.3. дисертації “Забезпечення принципу таємного голосування 
у різних способах голосування”. Так, Ю.Б. Ключковський наголошує, що 
процедура голосування поштою містить серйозні загрози порушення 
вимоги таємного голосування, оскільки не захищає виборця від тиску, не 
зберігає секретності змісту бюлетеня і не забезпечує відповідних гарантій з 
боку держави (с. 534). Зазначену тезу автор аргументує правовими 
позиціями, присутніми у рішеннях Конституційного суду Австрії та 
Конституційного трибуналу Польщі. Присутні застереження щодо е- 
голосування (електронного з використання всесвітньої системи 
комп’ютерних мереж).
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Варто констатувати, що окремі країни активно впроваджують 
альтернативні способи голосування. Для прикладу шляхом дистанційного 
електронного голосування на виборах Рійгікогу (парламенту Естонської 
республіки) у 2019 році було подано 43.8% голосів. Попри це 
справедливим є твердження, що ідентифікація виборця, який голосує, 
здійснюється системою голосування неминуче саме в той момент часу, 
коли він подає свій голос, а отже, існують технологічні можливості 
фіксації змісту волевиявлення конкретного виборця. Впровадження таких 
способів голосування без належних запобіжників від зовнішнього 
втручання створює загрози не лише з точки зору порушення принципу 
таємного голосування, а й встановлення істинного волевиявлення 
виборців. Не можна обійти увагою інформацію широкого розголосу щодо 
діяльності приватної англійської компанії Cambridge Analytica та підозр у 
неправомірному впливі на волевиявлення виборців під час виборів 
Президента СІЛА та референдуму щодо виходу Великобританії з 
Європейського Союзу.

Структура дисертаційної роботи Ю.Б. Ключковського відповідає 
цілям і завданням дослідження, дозволяє послідовно розкрити авторську 
концепцію системи принципів виборчого права та їх нормативної 
реалізації в законодавстві України. Так, рецензована дисертація 
складається зі вступу, десяти розділів, поділених на 48 підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатку. Комплексних характер 
дослідження також підтвержується його обсягом (756 сторінок основного 
тексту) та широкою базою використаних джерел (1467 найменувань на 100 
сторінках).

Достовірність зазначених у дисертаційній роботі Ю.Б. 
Ключковського положень, висновків і пропозицій підтверджується їх 
обговоренням на науково-практичних конференціях та наукових 
семінарах. Результати наукового пошуку дисертанта сформульовані та 
оприлюднені у 2 індивідуальних монографіях, 22 статтях у наукових 
фахових виданнях України (у тому числі 6 у виданнях, внесених до 
міжнародних наукометричних баз, 1 статті у науковому періодичному 
виданні іншої держави), 21 іншій публікації, що додатково відображають 
наукові результати дисертаційного дослідження, 22 опублікованих 
доповідях, тезах доповідей на конференціях.

Разом із тим, як і будь-яке ґрунтовне і новаторське дослідження, 
дисертаційна робота Ю.Б. Ключковського є джерелом для наукових 
дискусій. Цілком природно, що в його роботі містяться дискусійні 
положення, а також висновки і пропозиції, які викликають зауваження, чи
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вимагають свого уточнення в процесі захисту. Зупинимося на них 
детально.

1. Автор виносить на пріоритетне місце серед положень наукової 
новизни існування окремішньої галузі права -  виборче право. 
Пропонується навіть визначення такого структурного елементу системи 
права: «виборчим правом вважаємо систему норм, які регулюють суспільні 
відносини, що виникають у зв’язку з підготовкою і проведенням виборів як 
способу формування складу представницьких органів та заміщення 
виборних посад в системах державної влади та місцевого 
самоврядування».

Загалом слід відмітити, що тут автор знаходиться в межах 
своєрідного тренду, який існує у вітчизняній правничій науці протягом 
останнім 20 років. Кожен дисертант, особливо докторського рівня, 
намагається віднайти, як справжній шукач скарбів, нову галузь в системі 
права. Така «галузева лихоманка» звичайно має право на існування як 
напрямок наукового пошуку. Натомість кожне дослідження, окрім свого 
методологічного підґрунтя, повинно мати практичну значимість.

Слід відверто визнати, що основу методології поділу системи права 
на галузі у тому вигляді, як вона використовується у вітчизняному 
науковому пошуці, було закладено роботами радянського-російського 
державознавця С.С. Алексєєва. Його робота 1975 року «Структура 
радянського права» пропонувала достатньо чіткі та формалізовані критерії 
поділу на галузі, серед них предмет, метод та юридичний режим. Зокрема, 
характеризуючи предмет галузі, він наголошує, що «предмет правового 
регулювання є вирішальною системоутворюючою підставою якраз тому, 
що певна, відома нам група відносин, назрілі потреби суспільного життя, 
тобто усе те, що входить до предмету регулювання, об'єктивно вимагають 
юридично своєрідної регламентації за допомогою особливого режиму 
регулювання». При цьому Алексєєв С.С. наполягає на першочерговій 
задачі пошуку «ядра» у системі відносин, що становлять предмет 
відповідної галузі.

Ю.Б. Ключковський вказує на існування самостійної (відокремленої) 
системи правовідносин, що становлять предмет виборчого права. Разом з 
тим, незрозуміло, чому ця група носить відокремлений, насамперед від 
конституційного права характер. При цьому ми абсолютно заперечуємо 
галузевий характер конституційного права, що було притаманне 
радянській традиції право розуміння. Конституційне право -  це основа 
національного права.
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Повертаючись до питання про системний зв’язок виборчого права як 
складової конституційного права, звернемось до матеріалу самої 
монографії, в якій у §§ 1.6.2., 1.6.3. (особливо на с. 146) чітко показаний 
нерозривний зв’язок між зміст представницького мандату (що, безперечно 
є інститутом конституційного права) та типом виборчої системи (що, за 
підходом дисертанта, є елементом самостійної галузі права -  виборчого 
права). Більш того, виборча проблематика безпосередньо пов’язана із 
ядром конституційного права -  інститутом народовладдя. І «відірвати» 
одні відносини від інших є неможливим

І ще одне. Який практичний сенс має дискурс навколо питання 
самостійності виборчого права в системі права? Невже заради того, щоб 
довести необхідність кодифікації виборчого законодавства? Питання, 
скорше риторичне.

2. Звичайно, що у роботі багато уваги приділяється теоретичному 
концепту принципів права. В цілому здійснена наукова розвідка заслуговує 
на підтримку та визнання за нею характеру наукової новизни. Попри це 
окремі моменти викликають заперечення та необхідності додаткового 
обґрунтування.

Автор пішов шляхом виокремлення принципів інститутів виборчого 
права та розкриття їх специфіки саме як «інституцьких» засад. Звертає на 
себе увагу, що аналізуючи принципи виборчого процесу, дисертант 
виділяє як окремий інституційний принцип -  принцип законності (С. 606- 
609 монографії).

Виникає цілком закономірне питання, чому законність як принцип 
має «інститутський» характер, навіщо виокремлювати в конституційному 
принципі законності (який сам є складовою конституційного принципу 
верховенства права) ще й «інститутський» (чи в авторському варіанті -  
інституційний) принцип законності? І чи має ця засад стосуватись 
інститутів голосування та адміністрування виборчого процесу?

3. На с. 382-384 автор досліджує проблему застосування легального 
виборчого бар’єра в аспекті рівності результатів виборів, а на с. 773 робить 
висновок, що встановлення виборчого бар’єра, взагалі кажучи, не може 
розглядатися як порушення принципу рівного виборчого права.

Погоджуючись з тезою, що сам факт встановлення виборчого 
бар’єра не може вважатися порушенням принципу рівного виборчого 
права, доцільно звернути увагу на межі розсуду держави при визначенні 
рівня такого бар’єру та належність цього питання до доктрини політичного 
питання при здійсненні конституційного контролю. Попри висновки 
Європейського суду з прав людини у справі Yumak and Sadak v. Turkey, (№



10226/03, 8 July 2008) та юридичну позицію Конституційного Суду 
України у рішенні від 26 лютого 1998 року № 1-рп/98 (справа про вибори 
народних депутатів України), чи не вважає автор, що надто високий 
бар’єр може порушувати принцип вільних виборів? Якщо так, то які умови 
повинні враховуватись при визначенні рівня виборчого бар’єру? Чи 
обгрунтовано застосування 5-відсоткового бар’єра на виборах депутатів 
міських, районних та обласних рад в Україні?

4. На с. 497 автор пропонує передбачити можливість визнання 
виборів (повністю або частково) недійсними з власної ініціативи, при 
встановленні результатів виборів, Центральною виборчою комісією (у разі 
місцевих виборів -  головною територіальною комісією відповідних 
місцевих виборів).

Видається дискусійною пропозиція наділяти Центральну виборчу 
комісії (тим більше територіальні виборчі комісії) повноваженнями, які 
мають широкий дискреційний характер. Адже навіть зазначені автором 
критерії визнання виборів недійсними (зокрема, неналежне 
транспортування, зберігання виборчої документації) є оціночними 
категоріями.

Окрім цього, враховуючи спосіб формування ЦВК (партійно- 
квотний принцип) надання їй таких повноважень може зазнавати гострої 
критики щодо можливості впливу з боку окремих партій, яких не 
влаштовують результати голосування порівняно з попереднім рівнем 
представництва їх фракцій у парламенті. У будь-якому разі визнання 
виборів недійсними буде викликати невдоволення у «лідера» перегонів, що 
матиме наслідком оскарження такого рішення до суду. Тому автору 
доцільно обгрунтувати, чому визнання виборів недійсними не може 
відбуватись відразу у судовому порядку.

Наведені вище пропозиції та зауваження до дисертації Ю.Б. 
Ключковського мають дискусійний характер і передбачають активізацію 
подальшої дослідницької діяльності вченого та не впливають на позитивну 
оцінку роботи та її практичне значення.

Відзначені у цьому відгуку позитивні риси дисертаційного 
дослідження дозволяють зробити висновок, що дисертація Ю.Б. 
Ключковського є завершеним науковим дослідженням, в якому 
обґрунтовано нові для вітчизняної юридичної науки положення та 
висновки.

Автореферат дисертації Ю.Б. Ключковського повністю відображає 
основні положення дисертації, актуальність, задачі й наукову новизну 
дослідження, його теоретичну і практичну значущість, апробацію
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положень рецензованого наукового дослідження. Кількість зазначених в 
авторефераті дисертації Ю.Б. Ключковського публікацій відповідає 
встановленим нормативним вимогам.

Робота написана чіткою й доступною мовою із застосуванням 
фахової юридичної термінології та дотриманням правил українського 
ділового мовлення.

За своїм змістом і загальною спрямованістю дисертаційне 
дослідження Ю.Б. Ключковського відповідає обраній ним спеціальності 
12.00.02 - «Конституційне право; муніципальне право».

На підставі викладеного вище можна зробити висновок, що 
дисертація Ключковського Юрія Богдановича на тему: «Принципи 
виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи 
законодавчої реалізації в Україні», подана на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук, є самостійним завершеним науковим 
дослідженням, в якому отримані нові аргументовані результати, що у 
сукупності формують теоретико-методологічні засади принципів 
виборчого права, актуальні для національного конституційного 
державотворення та правотворення. За обґрунтованістю вибору теми 
дослідження, науковою новизною і практичним значенням одержаних 
результатів, редакційно-технічним оформленням дисертаційна робота Ю.Б. 
Ключковського відповідає положенням і вимогам Порядку присудження 
наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 2013 року № 567, а її автор заслуговує на присудження 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -  
«Конституційне право; муніципальне право».

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор 
член-кореспондент Національної 
академії правових наук Укра  ̂
проректор з навчальної робот^^В2££і%, 
Національного юридичн 
імені Ярослава Мудрого

Від ' J L . C T
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного універстету j 
імені Тараса Шевченка

Ю.Г. Барабаш

П ідп и с  
Засвідчую
Нач.ВК______ ... -
.  щ .  -



Відгук
на дисертацію Ю.Б.Ключковського 

«Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та 
перспективи законодавчої реалізації в Україні», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
(спеціальність 12.00.02 -  конституційне право; муніципальне право).

Для будь-якої сучасної держави, особливо - для так званих молодих 

демократій, серед яких вбачають Україну, проблематика теорії і практики 

конституційного права об’єктивно має велику вагу. З такою проблематикою, 

без сумніву, сполучені і, на мою думку, до неї прямо віднесені питання 

суб’єктивних виборчих прав громадянина (індивіда) і об’єктивного виборчого 

права як певного комплексу норм права (на думку здобувача -  галузі права), 

присвячених регламентації одного з ключових суспільних і державних процесів

-  процесу виборів визначених суб’єктів влади. Прикметно, ще в XIX ст.. 

відповідні вибори характеризували як політичні вибори, в такий спосіб 

відрізняючи їх від різних виборчих процедур, застосовуваних у різних сферах 

суспільного буття поза сферою публічного (державного) владарювання.

У наш час політичність виборів суб’єктів влади, особливо за умов 

згаданих молодих демократій, набуває різних значень і може виглядати як 

своєрідний діагноз самому феномену модерної демократії. Однією з причин 

цього діагнозу є гранична політична кон’юнктура з боку тих, хто актуально по 

суті є владою, в підходах до законодавчого регулювання процесу виборів, яку 

за умов молодих демократію рясно камуфлюють тезами про народовладдя, 

рівноправ’я та іншими трюізмами, перекрученими для відповідних цілей.

Проте немає сенсу заперечувати відомий постулат, за яким демократія -  

це найгірша форма врядування, але кращої людство не придумало. Те саме, 

перефразувавши, можна сказати і про політичні вибори. Як би не було, 

формування підходів до розвитку виборчого права (законодавства) України, 

удосконалення його змісту, пошуки нових ідей у відповідній царині є 

надважливим завданням для тих дослідників, хто не обмежується

схоластичними коментарями наявних текстів "ЩУ'% 1 Щир
Віл '  -ГР }
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переймається необхідністю зробити ці закони максимально об’єктивними, 

сперти їх зміст на реальний суспільний інтерес. До таких дослідників відношу 

передусім автора дисертації -  Ю.Б.Ключковського, який своїми багатолітніми 

зусиллями зі створення цілісного концепту об’єктивного виборчого права, 

зрушень на краще ситуації стосовно виборчого законодавства України 

заслуговує на найвищі оцінки і всіляку підтримку.

Аксіоматичним є те, що сьогодні виборче законодавство України 

перебуває у стані, який не можна назвати задовільним. Можу стверджувати це 

хоча б з позицій колишнього державного службовця, який протягом тривалого 

часу вирішував питання правового і організаційного значення щодо проведення 

виборів в Україні. Більше того, зміни у виборчому законодавстві останніх років 

не додали йому стрункості та послідовності і , а спричинили виникнення низки 

прогалин, колізій, неузгодженостей і навіть недолугостей за змістом.

Треба погодитися з дисертантом, що стан законодавчого регулювання 

виборів в Україні зумовлений не лише політичною кон’юнктурою, намаганням 

так званих політичних еліт хоча б ситуативно отримати «владні бонуси» 

завдяки недостатньо послідовному і системному виборчому законодавству. 

Проблема також у тому, що бракує справжньої вітчизняної доктрини виборчого 

права, консолідованої позиції його дослідників щодо засад виборчого права, 

щодо інкорпорації у виборче законодавство України міжнародних виборчих 

стандартів чи, як його часом називають, європейського виборчого доробку, 

тощо. Одним з наслідків ' такого становища є відсутність єдиного 

кодифікованого закону щодо,організації і порядку проведення виборів.

Звідси актуальність наукової проблеми розробки вітчизняного концепту 

об’єктивного виборчого права, співвіднесеного з усіма видами і типами 

виборів, з «виходом» на кодифікацію виборчого законодавства, яка поставлена 

у фундаментальній монографії Ю.Б.Ключковського, не викликає сумнівів.

Основну мету свого дослідження дисертант вбачає у формуванні основ 

вітчизняного об’єктивного виборчого права в контексті європейських виборчих 

стандартів як «певної системи у складі конституційного права», що об’єднує 

правове регулювання всіх політичних виборів в Україні на базі принципів



виборчого права, сутність, значення і зміст яких є спільною ідейною та 

загальною регуляторною основою змісту і спрямування норм виборчого права, 

системність та повноту положень виборчого законодавства. І хоча досягти 

повної реалізації цієї мети навряд чи можливо за змістом однієї, навіть якісної і 

творчої наукової роботи, треба визнати, що дисертаційне дослідження 

Ю.Б.Ключковського забезпечує значне просування в заданому напрямі. 

Ризикну стверджувати, що в дисертації запропоновано своєрідну панораму 

актуального стану об’єктивного виборчого права і перспектив його розвитку.

Масштабу мети дослідження відповідає коло завдань, поставлених 

дисертантом, яке охоплює як проблеми на межі конституційного права і 

загальної теорії права чи міжнародного права, так і більш конкретні завдання у 

рамках галузевої юридичної науки конституційного права (в якій автор виділяє, 

зокрема, і науку виборчого права), а також завдання розробки практичних 

рекомендацій для законодавця і навіть цілісного проекту Виборчого кодексу.

До першої групи відповідних завдань віднесено постановку питання 

щодо правової природи принципів виборчого права, методології розкриття 

змісту принципів, закріплених у вигляді назв (принципи-назви за термінологією 

автора), вивчення явища своєрідного компромісу різних принципів та гнучкості 

їх змісту; ролі і значення міжнародних виборчих стандартів для національного 

виборчого права; переліку суб’єктивних виборчих прав, зокрема, шодо 

уявлення про номінаційне виборче право та похідні виборчі права; виборчого 

процесу як різновиду юридичного процесу.

Друга група відповідних завдань, з позиції автора дисертації, стосується 

дослідження змісту конкретних принципів виборчого права -  загального та 

рівного виборчого права (включно природу і значення виборчих цензів), 

вільних виборів, прямих і періодичних виборів, нетрадиційних для вітчизняної 

юридичної науки принципів чесних та справжніх виборів, а також принципів 

окремих інститутів виборчого права, серед яких, на думку автора, особливу 

роль відіграють інституційні принципи голосування.

Нарешті, третя група- 'відповідних завдань виглядає як така, що 

спрямована на розробку і обґрунтування підходів до законодавчої реалізації,



тобто законодавчого закріплення, сформульованих автором наукових висновків 

та рекомендацій, до кодифікації виборчого законодавства України, 

формулювання її основних цілей і предмета, визначення структури проекту 

відповідного кодифікованого закону (кодексу).

Побіжно зазначу, що частина конструкцій теоретичного характеру і 

відповідних термінів, запропонованих або запозичених автором дисертаційного 

дослідження, на мою думку, виглядають абстрактними чи навіть штучними. Як 

приклад, визначення номінаційного виборчого права, принципів інституту 

голосування, інституційних принципів виборчого процесу, публічно-правове- 

представництво, міжнародних правових стандартів як принципів права тощо. 

Зрозуміло, що формулювання теми дисертації зобов’язує вишукувати 

пояснення, чому те чи інше явище у сферах право творення і правозастосування 

трактується як ПРИНЦИП. Однак обов’язково поставатиме питання: наскільки 

пропонована теоретична і термінологічна новація є прикладною, 

прагматичною. Наскільки вона- прислуговуватиме вирішенню головного 

завдання - удосконаленню виборчого законодавства України.

Не можна не вказати на великий обсяг монографії, що є дисертаційною 

роботою; але такий обсяг, як засвідчує зміст і структура монографії, загалом 

відповідає поставленій меті і завданням дослідження. З іншого боку, на мою 

думку, в монографії присутні зайвості, які не корелюються з її назвою. Як 

приклад, має місце досить докладний виклад щодо загального поняття 

принципу права. Переконаний, що це поняття «затовкли» ще в радянський 

період, спираючись на здобутки німецької школи юриспруденції XIX ст. 

Сучасні вітчизняні автори лише відтворювали раніше здобуте або вишукували 

абстракції. Зауважу, що диссертант пише про принципи виборчого права 

України (назва розділу першого роботи). Переконаний в універсальном 

характері таких принципів. Національною є лише практика відхилення від них.

Розділи монографії в основному відповідають зазначеним групам 

завдань. Так, перший розділ присвячений загальній постановці проблеми 

принципів виборчого права, дослідженню їх ролі і змісту, розгляду суміжної 

проблеми міжнародних виборчих стандартів, а також принципів права, більш



загальних порівняно з принципами виборчого права -  принципу верховенства
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права та деяких інших, об’єднаних під назвою «конституційно-правові 

принципи представницької демократії». Наступні п’ять розділів присвячені 

аналізу принципів загального виборчого права, рівного виборчого права, 

вільних виборів, чесних виборів,“а також принципів прямих, періодичних та 

справжніх виборів, перші два з яких автор відносить до згаданих вище більш 

загальних принципів представницької демократії.

У трьох наступних розділах монографії детально розглянуто найбільш 

важливі «інститути» виборчого права -  голосування, виборчий процес та 

органи адміністрування виборів (є сумніви щодо їх визначення як інститутів 

виборчого права. Принаймні відповідні органи -  це, скоріше, інститути 

держави). Необхідно відзначити, що автор не обмежується лише цими трьома 

«інститутами». Так, у розділі монографії, присвяченому загальному виборчому 

праву, розглянуто інститут реєстрації виборців, а в розділі, присвяченому 

принципу вільних виборів, і , інститути передвиборної агітації та 

інформаційного забезпечення виборів. Нарешті, останній розділ орієнтовано на 

вирішення проблем кодифікації виборчого законодавства України.

Поставлені в дисертаційному дослідженні завдання дисертант виконав 

цілком успішно, отримавши в підсумку низку нових важливих і цікавих 

наукових висновків та положень.мПри цьому вважаю, що більшу частину 

монографії було б доцільним в адаптованому вигляді видати як низку брошур 

на потребу тих, хто займається правотворенням і правозастосуванням у царині 

виборчого права. Не менш . бажаним на перспективу було б адаптувати 

монографію для використання студентами, що здобувають юридичну освіту.

Отримані дисертантом результати, сформульовані в роботі наукові 

положення, висновки і рекомендації вбачаю обґрунтованими і такими, що 

становлять значну наукову і практичну цінність. Вагому роль в успішному 

досягненні цих результатів відіграли різні методи наукових досліджень, що 

були застосовані автором. Окремо треба виділити ефективно використаний 

автором порівняльно-правовий підхід. Такий підхід є природнім з огляду на 

наголошенні в дисертації на ролі і значенні міжнародних виборчих стандартів.



1 Окремо треіза
Зазначу, що джерельну базу дисертаційної роботи становлять майже 1,5 тис.

позицій. Усе це дало можливість об’ємно і різнобічно висвітлити досліджувані

питання, збагатило сформульовані її автором наукові положення і висновки.

Важливо, що наукові положення, висновки і рекомендації, 

сформульовані в дисертаційній- роботі, повно і різнобічно відображені в 

опублікованих наукових роботах дисертанта, до яких, у першу чергу, належать 

дві індивідуальні монографії, двадцять дві статті в наукових фахових виданнях 

України, в тому числі шість у виданнях, внесених до міжнародних 

наукометричних баз, одна стаття у науковому періодичному виданні іншої 

держави (Польщі), двадцять одна інша публікація, коментарі до виборчих 

законів. Результати досліджень дисертанта пройшли апробацію на численних 

міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, круглих 

столах, проведених у Києві, Харкові,Львові, Одесі і за межами нашої держави.

Особливо відзначу успішне^’застосування багатьох наукових ідей і 

рекомендацій дисертанта в законотворчості. Зокрема, до його здобутків, серед 

іншого, належить активна роль у розробці Закону України «Про Державний 

реєстр виборців», який отримав високу оцінку Венеціанської комісії. 

Розроблений під керівництвом дисертанта проект Виборчого кодексу 

знаходиться на розгляді Верховної Ради України у другому читанні.

Автореферат дисертації відображає її основний зміст і наукові висновки.

Разом з тим робота такого обсягу і змісту об’єктивно містить певні 

положення, з приводу яких можна і треба дискутувати. Враховуючи той факт, 

що вище були викладені деякі відповідні міркування, обмежусь наступним.

1.Майже традиційним. для вітчизняних здобувачів наукового ступеня 

доктора юридичних наук і не тільки є винаходження нових галузей права або, 

як мінімум, нових галузей законодавства, пов’язаних з назвою відповідної 

дисертації. І хоча причини цього можна зрозуміти, не вважаю таке 

винаходження правильним з оїпозицій юридичної науки і реального 

правотворення. Подрібнення предметів класичних галузей права зазвичай 

виглядає самоціллю і, до того ж, ставить під сумнів саму постановку питання 

систематизації права, виділення так званих підгалузей або загальних інститутів



тощо. Очевидно, що подібний підхід до питання систематизації права може 

бути корисний лише за змістом навчальної літератури.

2.Категорично заперечую проти вживання словосполучення «м’яке 

право» в контексті національного законотворення і правозастосування. Давно 

дійшов висновку, що це словосполучення слугує ретушуванню проблеми 

виконання, точніше -  невиконання, норм міжнародного публічного права, навіть 

таких норм, які трактують як jus cogens. Усі норми національного права є 

обов’язковими (юридично) до виконання, а питання наскільки і як їх виконують

-  це інше питання, питання загального стану соціуму. Тому не сприймаю 

практику, коли Конституційний Суд України в обґрунтування своїх позицій 

прямо посилається, наприклад, на висновки Венеціанської комісії. При цьому 

не заперечую необхідність творчого осмислення таких і подібних висновків.

3.Вбачається, що диссертант. некритично підійшов до характеристики 

приписів статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України», 

згідно з якими народний депутат -  «це представник Українського народу у 

Верховній Раді України і уповноважений ним...». Виходить, що народний 

депутат представляє народ у Верховній Раді, і Верховна Рада, будучи 

представницьким органом, представляє той самий народ. Така собі «матрьошка»! 

Прикметно, що ці приписи запозичено з правотворчості радянського періоду.

Крім того, постає низка питань, зокрема, 1) як співвідносяться такі два 

«представництва»; 2)чи є народний депутат представником народу поза 

Верховною Радою; 3)чи делегує народ владу обраному народному депутату, що 

стверджує навіть частина вітчизняних дослідників-юристів; 4)мандат народного 

депутата є уповноваженням чи дорученням; 5)здійснюючи свої повноваження, 

народний депутат виконує доручення або закон. Відповіді на ці та інші питання 

дозволить хоча б частково позбутися того шлейфу пострадянської «політичної 

сакральності», яким оповитий статус народного депутата України.

Абстракцією видається вживане в дисертації для відповідних цілей 

словосполучення «публічно-правове представнитво». Можливо буде кращим 

виборне представництво у здійснення (публічної) влади.



Однак, незважаючи на ці та інші міркування, стверджую, що 

дисертаційна робота Ю.Б.Ключковського є оригінальним, самостійним і 

завершеним дослідженням, в якому успішно розв’язана важлива наукова 

проблема формування основ вітчизняної наукової доктрини виборчого права на 

основі системи принципів, що узгоджуються з міжнародними виборчими 

стандартами; ця робота, без сумніву, заслуговує на позитивну оцінку. Отримані 

наукові результати є важливими для науки конституційного права в цілому і 

виборчого права зокрема, а розроблені на їх основі рекомендації мають вагоме 

значення як щодо законотворення у сфері виборчого права, так і щодо 

правозастосовної практики в організації і проведенні виборів в Україні.

Загальний висновок: докторська дисертація Ю.Б.Ключковського 

«Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи 

законодавчої реалізації в Україні» відповідає всім нормативним і об’єктивним 

вимогам до таких досліджень, а її автор заслуговує присудження наукового 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 -  конституційне 

право; муніципальне право.
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