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Дисертаційна робота Святненко Анни Петрівни на тему «Право на свободу 

мирних зібрань в Україні та державах Європейського Союзу» присвячена 

важливому у теоретичному та практичному значеннях питанню реалізації права на 

свободу мирних зібрань.

Реалізація громадянами права на мирні зібрання надає можливість 

громадянам відстоювати свої інтереси і доводити до влади свої вимоги, публічно 

обговорювати певні питання соціального характеру, що мають місце у державі та 

суспільстві.

Внаслідок відсутності спеціального закону про мирні зібрання в Україні, 

залишаються юридично невизначеними деякі елементи, з яких утворюється право 

на свободу мирних зібрань. Так, відсутні визначення понять «право на свободу 

мирного зібрання», «мирне зібрання», які характеризують мирний характер 

зібрання та відрізняють дані зібрання від простого скупчення осіб.

Недоліки у реформуванні правоохоронної системи, судової влади ще більше 

загострюють проблеми забезпечення цього права. При цьому організація системи 

правової допомоги, яка могла б певним чином зменшити гостроту вказаних

,д
Відділ діловодства та архіву 
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проблем, не відповідає необхідним вимогам і залишається мало дієвою.

Доцільність наукової розробки цієї проблеми пов'язана, зокрема, зі 

складними подіями політичного, економічного, соціального характеру, які 

відбуваються в Україні та вирішення яких має особливе значення для держави та 

суспільства в цілому. Не стільки прийняття та існування досконалого 

законодавства, яке відповідає міжнародним стандартам саме по собі, а скільки 

втілення його у діяльність суб’єктів, які повинні здійснювати забезпечення права 

на свободу мирних зібрань здатне впливати на політичний і соціальний стан життя 

суспільства та держави сьогодні. Якість забезпечення права на свободу мирних 

зібрань є одним із тих чинників, що визначають стан законності та правопорядку в 

державі, рівень правової культури, цивілізованості суспільства.

Дисертація виконана в межах та відповідно до Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2016-2020 роки, визначених Стратегією розвитку 

Національної академії правових наук України на 2016-2020 роки в межах 

бюджетної теми «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 р. по 

31 грудня 2020 року.

У рамках вдало поставлених задач, А.П. Святненко сформульовані об’єкт і 

предмет дослідження.

Так, об’єктом дисертаційного дослідження автор, цілком слушно, визначає 

суспільні відносини, що складаються у сфері конституційно-правового 

регулювання і реалізації права на свободу мирних зібрань.

Предметом дослідження є право на свободу мирних зібрань в Україні та 

державах Європейського Союзу.

Достовірність та обґрунтованість отриманих висновків у дисертації 

забезпечується методологічною основою, яка є сукупністю взаємодоповнюючих
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методів філософського, загальнонаукового та спеціально-наукового рівнів, що 

цілком забезпечило об’єктивний аналіз досліджуваної теми. Зокрема, при 

здійсненні дослідження були використані наступні методи: діалектико-

матеріалістичний метод застосовано для дослідження загального розуміння права 

на мирні зібрання, процесу виникнення і розвитку цієї категорії та її взаємодії з 

іншими правами людини; аксіологічний метод -  для врахування впливу 

багатоманітності внутрішнього змісту права на мирні зібрання, що втілюється в 

його формах; логіко-семантичний метод -  для поглибленого вивчення понятійного 

апарату, з’ясування сутності терміна «мирне зібрання»; історичний метод -  для 

дослідження динаміки розвитку права на мирні зібрання, зважаючи на вітчизняний 

та зарубіжний історичний досвід, від додержавних зборів до становлення й 

нормативного закріплення у законодавчих актах; термінологічний метод -  для 

з’ясування термінів «мирне зібрання», «форми мирних зібрань», «збори», 

«мітинги», «вуличні походи», «демонстрації»; формально-юридичний метод 

використано при аналізі чинного законодавства України, задля формування 

висновків щодо існування чи відсутності повноцінного нормативного 

забезпечення; метод прогнозування -  для визначення основних тенденцій та 

перспектив прийняття законів в Україні, що регулювали б проведення мирних 

зібрань.

Загалом, правильне визначення мети та завдань дослідження, комплексне й 

додільне використання методів наукового аналізу, достатня емпірична база, 

логічність, послідовність узагальнення матеріалів дозволили автору дійти до 

певних висновків, які відрізняються новизною, певним чином доповнюють, 

конкретизують відомі положення або розширюють уявлення про досліджувані 

явища та об’єкти. Вони достатньо повно розкриті й всебічно обгрунтовані.

Про системність представленого дослідження свідчить структура дисертації, 

яка характеризується цілісністю, логічною послідовністю та є такою, що
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відображає загальне бачення досліджуваної автором проблеми. Як свідчить зміст 

роботи, в ході наукового пошуку, відповідно до законів логіки, у першому розділі 

було абсолютно закономірно досліджено ґенезу становлення та розвитку права 

свободи мирних зібрань в історії світової та вітчизняної правової думки, 

виокремлено етапи, для кожного з яких характерні особливі підходи до поняття, 

видів, порядку організації й проведення мирних зібрань; поняття та зміст права на 

свободу мирних зібрань; та місце права на мирні зібрання в системі прав людини.

Зокрема, заслуговує на увагу запропоноване дисертантом авторське 

визначення поняття «право на свободу мирних зібрань», яке визначається як право 

неозброєних людей на добровільну, безоплатну, ненасильницьку, прилюдну, 

цілеспрямовану, з додержанням вимог законності масову акцію, пов’язану з 

обговоренням суспільно значимих питань державного або місцевого значення, дій, 

рішень чи актів органів публічної влади шляхом декларування думок, пропозицій, 

заяв, вимог і закликів щодо вирішення проблемних питань з метою задоволення 

потреб суспільства та його розвитку в політичній, соціальній чи культурній сферах 

( стор. 5 4 - 5 5  дисертації).

Окрім цього, вагомий науковий доробок як з теоретичної, так і з практичної 

точки зору представляє класифікація мирних зібрань на протестні й непротестні 

(популяризаторські), політичні й неполітичні ( стор. 56 дисертації).

Цікавим з практичної точки зору, а також змістовним є другий розділ, який 

присвячено конституційно-правовому регулюванню права мирних зібрань в 

законодавстві України; встановленню компетенції органів державної влади та 

місцевого самоврядування щодо організації і проведення мирних зібрань в Україні; 

аналізу судової практики розгляду справ стосовно реалізації конституційного права 

на мирні зібрання.

Дисертанткою опрацьовано значний масив наукових праць й нормативно- 

правових актів, що дозволило визначити обґрунтовані підходи щодо висвітлення
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особливостей забезпечення та реалізації права на свободу мирних зібрань, саме у 

третьому розділі: «Забезпечення права мирних зібрань у державах Європейського 

Союзу», який складається з двох підрозділів: 3.1 «Міжнародно-правові засади 

свободи мирних зібрань в законодавстві Європейського Союзу»; 3.2 «Європейська 

судова практика застосування актів щодо свободи мирних зібрань».

Структура роботи відповідає меті та завданням дослідження, дозволяє 

послідовно розкрити тему дисертаційного дослідження.

Результатам дисертаційного дослідження А.П. Святненко притаманний 

належний рівень наукової новизни, при цьому положення з різним ступенем 

наукової новизни містяться в усіх трьох розділах дисертації.

Слід відзначити, що в даному дослідження автор поставила перед собою 

нерозроблені раніше задачі, розв’язання яких дозволило одержати нові наукові 

результати і виробити ряд пропозицій. А.П. Святненко сформульовано, на основі 

опрацювання значного обсягу наукового та практичного матеріалу низку 

висновків, які мають наукову новизну та належним чином обгрунтовані, зокрема:

- вперше здійснено періодизацію становлення права на свободу мирних 

зібрань в історії правової думки шляхом виокремлення наступних етапів: Період 

вічових зібрань; Період становлення Магдебурзького права; Імперський період; 

Період становлення української політичної еліти; Період національно-визвольних 

змагань; Радянський період; Період становлення Незалежної України; Новітній 

період;

- уперше запропоновано авторську класифікацію мирних зібрань на 

протестні й непротестні (популяризаторські), політичні й неполітичні;

- удосконалено наукові підходи щодо критеріїв розмежування мирних

зібрань від звичайних масових заходів, такі як: мета, зовнішня форма,

динамічність, пропагандистський елемент; тематика (екологічна, 

антиглобалістична, тендерна, економічна, культурна, історична та інші);
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- удосконалено класифікацію чинників, які впливають на динаміку розвитку 

права на мирні зібрання в Україні, до яких віднесено: недосконалість правового 

регулювання; відсутність дієвого зворотного зв’язку між суб’єктом владних 

повноважень і громадянином; бідність та майнове розшарування населення, що 

провокує різного роду немирні зібрання; збройна агресія Російської Федерації, 

наслідком якої стало введення режиму воєнного стану, який, окрім іншого, 

передбачив обмеження права на мирні зібрання; історичний сепаратизм; ескалація 

міжконфесійного конфлікту, зумовлена набуттям Україною Томосу;

- набули подальшого розвитку пропозиції стосовно вдосконалення 

конституційно-правових норм, що регламентують окремі аспекти права на свободу 

мирних зібрань у Конституції України, а саме встановлення підстав та порядку 

обмежень права на свободу мирних зібрань, з метою забезпечення повноцінної 

реалізації права на свободу мирних зібрань, запобігання ризикам та зловживанням 

зазначеним правом;

- набули подальшого розвитку пропозиції щодо прийняття окремого 

спеціального закону з метою встановлення відповідності міжнародно-правовим 

стандартам, а саме: законодавче визначення дефініцій, класифікації мирних 

зібрань, критерії розмежування мирного зібрання від немирного, шляхи 

убезпечення ризиків, пов’язаних з мирними зібраннями, перелік обставин, за яких 

зібрання втрачає мирний характер та характеристики тих зібрань, які попри 

зовнішню неозброєну форму не можуть вважатися мирними, відповідальність 

організаторів та учасників мирних зібрань.

Викладене дозволяє визначити, що дисертація А.П. Святненко має наукову 

новизну, яка полягає в характеристиці права на свободу мирних зібрань в Україні, а 

також у виявленні нормативної регламентації в Україні з урахуванням 

міжнародних правових стандартів.

Отримані під час написання висновки є обґрунтованими, сформульовані
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положення базуються на вагомому емпіричному матеріалі.

З обраної теми була опрацьована значна кількість наукових праць, в тому 

числі велика кількість нормативно-правових джерел, що забезпечило високий 

науковий рівень даного дисертаційного дослідження.

Практичне значення одержаних А.П. Святненко результатів визначається їх 

спрямованістю на розв’язання актуальних проблем в гармонізації законодавства 

України щодо реалізації права на свободу мирних зібрань з міжнародними 

стандартами. Зокрема, вони можуть бути використані у: науково-дослідній сфері -  

основні положення та висновки дисертації можуть стати фундаментом для 

наукових розробок у сфері конституційно-правового регулювання права на мирне 

зібрання; правотворчості -  висновки та рекомендації, розроблені у дисертації, 

можуть виступати основою для вдосконалення законодавства, зокрема, для 

прийняття законопроектів щодо регулювання права на мирні зібрання; 

правозастосовній діяльності -  в процесі судового розгляду та вирішення судовими 

органами юридичних спорів, розгляду Конституційним Судом України 

конституційних скарг громадян; навчальному процесі -  положення та висновки 

дисертації можуть бути використані при написанні монографій, посібників, 

підручників, укладанні навчальних програм, навчально-методичних комплексів, а 

також у популярно-просвітницькій літературі та діяльності юридичних клінік.

Аналізуючи зміст дисертаційної роботи А.П. Святненко варто наголосити на 

тому, що дисертантом було досягнуто мету дослідження та виконано поставлені 

задачі.

Дисертантом опрацьовано дисертаційні та монографічні роботи із 

зазначеного питання як українських, так і іноземних правознавців, енциклопедичну 

літературу тощо, що вдало підкріплює позиції та висновки автора.

Усе це дає можливість зробити висновок, що з теоретичної точки зору тема 

дисертаційного дослідження розроблена ґрунтовно.
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Між тим, віддаючи належне автору в глибокому дослідженні теми та в 

цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу, слід відмітити наявність в ній 

окремих зауважень та дискусійних положень, що можуть бути сприйнятті як 

уточнення авторської позиції.

По-перше, у підрозділі 1.2 на стор. 69-70 дисертації автор зазначає, що 

вразливими моментами в вітчизняному законодавстві в сфері реалізації права на 

свободу мирних зібрань є «позитивні й негативні обоє ’язки держави» щодо 

дотримання гарантованого права на мирні зібрання. Доцільним видається 

необхідність додаткових пояснень автора, як можна визначити «позитивні та 

негативні обов’язки держави» щодо права на свободу мирних зібрань.

По-друге, на стор. 18 дисертації сформульована авторська дефініція поняття 

«права на мирні зібрання» як «права неозброєних людей на добровільну, 

безоплатну, ненасильницьку, прилюдну, цілеспрямовану, з додержанням вимог 

законності масову акцію, пов’язану з обговоренням суспільно значущих питань 

державного або місцевого значення ...». Це визначення не викликає заперечень та 

представляться теоретично вірним. Втім, на стор. 86 зроблено інший висновок, а 

саме: «Отже, основна дефініція «права на мирні зібрання» є такою: це одне з 

політичних колективних прав певної групи осіб з метою провести будь-які, не 

заборонені Конституцією та законами України дії та заходи, задля висловлення та 

оприлюднення їх колективної позиції щодо конкретного питання або питань, які 

становлять значущість». Усвідомлюючи, що у наведених дефініціях простежується 

їх певна єдність та спорідненість, водночас, виникає питання щодо підстав такої 

категоріально-термінологічної не уніфікованості. Крім того, спірною та такою, що 

потребує додаткових пояснень є конкретизація, що право на мирні зібрання -  це 

політичне колективне право «певної групи осіб» (виокремлено -  А.К.). Адже є 

незрозумілим, про яку саме «певну групу осіб», якій належить це право за 

наведеним визначенням, йдеться.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


9

По-третє, в підрозділі 2.1. дисертаційного дослідження дисертантка вказує 

на відсутність законодавчо встановленої форми повідомлення, яке подається 

організатором/ами про проведення мирних зібрань. Тому було б доцільно 

підготувати в якості додатка до дисертації окремий проект такого повідомлення з 

зазначеними обов’язковими реквізитами.

По-четверте, автор підкреслює важливу роль Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини, вказуючи, що Омбудсмен має досить значний вплив 

на деякі органи державної влади та місцевого самоврядування (див.: підрозділ 2.2 

дисертаційного дослідження). Доцільною видається необхідність додаткових 

пояснень автора щодо напрямів такого впливу та характеристика компетенції 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, так як без додаткового 

обґрунтування це твердження є доволі дискусійним.

По-п’яте, на стор. 107-109 дисертації автор наводить аргументи щодо 

необхідності прийняття спеціального закону щодо права на свободу мирних 

зібрань. Зокрема вказується, що «закон є необхідним, зважаючи на такі чинники, як 

рівень зрілості громадянського суспільства, тип правової культури, стиль 

правового мислення ...» (стор. 108). Ця теза представляється дискусійною, адже 

спірним є те, що «тип правової культури» або «стиль правового мислення» є 

об’єктивними підставами для прийняття закону.

По-шосте, на стор. 109 дисертаційного дослідження автором зазначено щодо 

необхідності чіткого врегулювання підстав й порядку обмеження права на свободу 

мирних зібрань, зазначаючи, що лише у такий спосіб може бути забезпечено 

положення статті 39 Конституції України. Бажано б було більш детально розкрити 

згадані обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань.

Разом з тим, висловлені зауваження, запитання та пропозиції мають 

здебільшого дискусійний характер і не знижують загальної позитивної оцінки 

дисертаційного дослідження А.П. Святненко.
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Опубліковані наукові праці повністю відображають зміст наукових 

положень, висновків та рекомендацій, обгрунтованих у дисертаційному 

дослідженні.

Автореферат дисертації повно та адекватно відтворює основні положення та 

висновки самої дисертації -  їх основні положення є ідентичними.

Дисертація та її автореферат виконані з дотриманням вимог сучасного 

українського ділового мовлення. Наукові положення, пропозиції та висновки 

дисертації викладені юридично грамотно, чітко та послідовно.

За актуальністю, ступенем новизни, обгрунтованістю та достовірністю, 

науковою та практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх 

викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а також за 

оформленням дисертація Святненко Анни Петрівни на тему: «Право на свободу 

мирних зібрань в Україні та державах Європейського Союзу» відповідає вимогам 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження 

наукових ступенів» № 567 від 24 липня 2013 р. зі змінами, а її автор -  Святненко 

Анна Петрівна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -  конституційне право; муніципальне 

право.

Офіційний опонент -  
доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри конституційного, 
адміністративного та міжнародного права 
Київського інституту інтелектуальної власності та права 
Національного університету 
«Одеська юридична академія»,
Заслужений юрист Україні

Підпис засвідчую.
Перший проректор 
доктор юридичних

А. Р. КРУ СЯН

М.Р. АРАКЕЛЯН

Відділ діловодства та аохіву 
Київського національного універсьиеіу 

імені Тараса Шевченка
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за адресою: 
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

ВІДГУК

офіційного опонента кандидата юридичних наук 
Батанової Наталії Миколаївни на дисертацію 
Святненко Анни Петрівни на тему «Право на 
свободу мирних зібрань в Україні та державах 
Європейського Союзу», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.02 -  конституційне право;
муніципальне право. -  Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019.

Дисертаційне дослідження Святненко Анни Петрівни «Право на свободу 

мирних зібрань в Україні та державах Європейського Союзу» присвячене 

надзвичайно актуальній як з точки зору конституційно-правової теорії, так і 

практики конституційного будівництва та демократичної модернізації сучасної 

української державності проблемі -  правовому забезпеченню реалізації 

конституційного права на мирні зібрання. Дослідження цієї проблематики є 

особливо актуальним в сучасний період формування України як демократичної, 

правової держави, важливою складовою якого є забезпечення реалізації прав 

людини і громадянина, зокрема, права на свободу мирних зібрань.

Актуальними є питання щодо створення ефективного механізму 

реалізації конституційних прав громадян у сфері безпосереднього 

народовладдя, а також не тільки легалізації та послідовної інституціоналізацїї 

інноваційних форм демократії участі, а й наповнення їх абсолютно новим 

змістом. У цьому аспекті, проблематика мирних зібрань та прав громадян на 

участь у таких заходах заслуговує на особливу увагу в умовах сьогодення.

Слід зазначити, що залежно від форми волевиявлення народу в цілому та 

інших соціальних спільностей, зокрема і в першу чергу, територіальних громад 

як первинних суб’єктів народовладдя на локальному рівні, етнонаціональних

Відділ діловодства та архіву 
хетського національного університету 

імймі Тараса Шевченка
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меншин, інших територіальних, трудових, адміністративних колективів 

розрізняють інститути представницької і безпосередньої демократії. Як на 

практиці, так і. в теорії конституційного права і державного будівництва 

тривалий час абсолютно несправедливо вважалося, що провідною є 

представницька форма демократії. Але з прийняттям Конституції України, 

проголошенням плюралізму форм народовладдя та визнанням місцевого 

самоврядування, такого роду «дискримінація» була знята і пріоритетна роль у 

регулюванні суспільного розвитку закріпилася власне за безпосереднім 

волевиявленням громадян.

У цьому контексті особливої актуальності обраній тематиці додають 

фактичні реалії сьогодення та політичні, економічні, соціальні, внутрішні і 

зовнішні виклики, які постають перед суспільством та державою. Для сучасної 

України, яка за останнє десятиліття пройшла горнила двох революцій -  

Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2014 року, які 

розпочинались саме як мирні зібрання, -  дана проблематика є більш ніж 

актуальною. Мирні зібрання як одна з найбільш динамічних та ефективних 

демократичних форм розв’язання проблем взаємодії суспільства й держави, 

постає у цьому вимірі як складова визначення загальної перспективи суспільно- 

політичного розвитку. Справа в тім, що Конституцією України визначено 

основні критерії та ціннісні орієнтири цивілізаційного поступу -  демократія і 

громадянське суспільство, соціальна і правова держава, інтереси народу і 

розвиток їх соціальної активності, свобода і творчість. Мирні зібрання в даному 

аспекті сприяють перетворенню народовладдя з формального на реальний та 

найбільш динамічний політичний суспільно-правовий інститут безпосередньої 

демократії, яким встановлюється право народу на вільне волевиявлення і 

забезпечується легітимність, стабільність, поступовість і наступність його 

влади.

Також актуалізується питання мирних зібрань в контексті тенденцій 

євроінтеграції та глобалізації. Інтеграційні процеси, які є найважливішим 

елементом сучасності, мають безсумнівний позитивний потенціал та
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з
колосальний вплив на формування сучасної системи міжнародних відносин, а 

також на конституційний розвиток суверенних держав, що зумовлює не лише 

актуальність їх усебічного доктринального супроводу, а й, насамперед, 

значення системного конституційно-правового забезпечення.

Для України ці процеси і тенденції були і залишаються актуальними, 

особливо посилившись в умовах анексії Російською Федерацією Автономної 

Республіки Крим та її збройною агресією на Сході України, спричинивши 

докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі 

України, що обумовлює необхідність пошуку нових механізмів гарантування 

національної безпеки України та ефективного конституційно-правового 

забезпечення незворотності цивілізаційного вибору України, уособленням 

якого є європейська та євроатлантична інтеграція України. Підтвердженням 

тому є внесення змін до Конституції України в частині щодо стратегічного 

курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському 

Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Це змушує нас дивитися на національну правову та політичну практику 

через призму передового досвіду розвинутих зарубіжних країн. За цих умов 

ідея повноправного входження до європейського співтовариства без розвинутих 

інститутів демократії є своєрідною утопією. Тому такі інститути як інститут 

виборів, референдумів, громадських слухань та ініціатив, мирних зібрань тощо 

є для українського суспільства не тільки фундаментальними категоріями, але й 

визначальними політико-правовими явищами, належне функціонування яких є 

свідченням належного стану регулювання суспільних відносин, їх гармонійного 

розвитку.

Проблема ефективності реалізації права свободу мирних зібрань: 

теоретичні, практичні та порівняльно-правові аспекти є також важливою для 

максимально точної адаптації законодавства України до правових європейських 

стандартів. Так, згідно зі Законом України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 

2006 р. передбачено, що «суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та
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4
практику Суду як джерело права» (стаття 17).

Також на окрему увагу заслуговують Керівні принципи ОБСЄ зі свободи 

мирних зібрань -  міжнародне джерело, яке досі не ратифіковане Україною. 

Керівні принципи зі свободи мирних зібрань, прийняті Організацією з безпеки 

та співробітництва в Європі, є важливим джерелом світового товариства, що 

поєднує у собі національний досвід багатьох країн, правові норми, судову 

практику тощо.

Тому все це потребує науково-обґрунтованого визначення права на 

свободу мирних зібрань у співвідношенні з іншими міжнародними 

документами, а також посилення євроінтеграційних процесів в Україні.

В зв’язку з цим можна зробити висновок про обґрунтованість та 

безумовну актуальність теми дисертаційного дослідження, обраної 

А.П. Святненко.

Представлену до захисту дисертацію А.П. Святненко можна розцінювати 

як одне з перших в Україні досліджень, присвячених конституційно-правовим 

проблемам реалізації та захисту права громадян на свободу мирних зібрань, 

підготовлену у порівняльному аспекті із досвідом країн -  членів Європейського 

Союзу.

Представлена до захисту А.П. Святненко дисертаційна робота має на меті 

на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного нормативного матеріалу й 

судової практики, критичного опрацювання історичних документів висвітлити 

головні закономірності становлення та розвитку права мирних зібрань в Україні 

та державах Європейського Союзу, враховуючи міжнародний досвід.

Задля реалізації поставленої мети автором визначено такі основні 

завдання:

виокремити етапи формування та становлення права на свободу 

мирних зібрань;

з’ясувати сутність права на свободу мирних зібрань та обґрунтувати 

авторські дефініції понять «мирне зібрання», «право на мирні зібрання», 

класифікацію різновидів мирних зібрань;
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визначити місце та значення права на свободу мирних зібрань в 

національному та міжнародному механізмах забезпечення прав і свобод 

людини;

сформулювати та викласти власні пропозиції стосовно можливих 

шляхів удосконалення вітчизняного законодавства у сфері конституційно- 

правового регулювання права на свободу мирних зібрань;

охарактеризувати конституційні повноваження органів державної 

влади та місцевого самоврядування щодо організації й проведення мирних 

зібрань в Україні;

здійснити аналіз та узагальнення вітчизняної судової практики 

розгляду справ щодо реалізації конституційного права на свободу мирних 

зібрань;

розкрити компетенцію органів Європейського Союзу щодо 

організації та проведення мирних зібрань;

розглянути європейську судову практику стосовно застосування 

актів щодо свободи мирних зібрань.

Дисертаційне дослідження проводилось в межах та відповідно до 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016—2020 роки, 

визначених Стратегією розвитку Національної академії правових наук України 

на 2016-2020 роки в межах бюджетної теми «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка

досліджується на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2020 року.

В рамках вдало поставлених задач, А.П. Святненко сформульовані об’єкт 

і предмет дослідження. Так, об’єктом дисертаційного дослідження автор 

визначає суспільні відносини, що складаються у сфері конституційно-правового 

регулювання і реалізації права на свободу мирних зібрань. Предметом 

дослідження є право на свободу мирних зібрань в Україні та державах 

Європейського Союзу.
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Такий комплексний підхід надав автору можливість встановити 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 науки конституційного права і 

практики сучасного державотворення і правотворення, забезпечення прав 

людини в Україні.

Робота, запропонована А.П. Святненко, характеризується системним 

підходом до предмету дослідження. Структурно дисертація складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Структура повністю відповідає меті і завданням дослідження, дозволяє 

послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором. Обґрунтованість 

положень, сформульованих у дисертації, підтверджується також критичним 

аналізом наявних літературних джерел юридичного, методологічного, 

філософського спрямування з досліджуваної проблематики. Список 

літератури містить 265 найменувань.

Високий ступінь вірогідності і наукової обґрунтованості результатів 

виконаного дослідження забезпечено також використанням відповідних 

наукових методів -  діалектико-матеріалістичного, аксіологічного, логіко- 

семантичного, історичного, термінологічного, порівняльно-правового,
ч

формально-юридичного, методів, методу прогнозування. Все це дозволило 

здобувачеві сформулювати ряд важливих наукових положень, висновків та 

рекомендацій.

У дисертаційній роботі А.П. Святненко глибоко і всебічно досліджується 

феномен мирних зібрань та конституційного права громадян на участь у цих 

заходах в Україні. Це дало автору сформулювати цілісну концепцію правового 

забезпечення конституційного права на свободу мирних зібрань на основі 

комплексного та системного науково-теоретичного дослідження права на мирні 

зібрання. Основні висновки та положення, що пропонуються до захисту, 

характеризуються теоретичною новизною та підвищеною актуальністю для 

конституційної практики.
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У своїй роботі автор обрала низку найактуальніших питань, пов’язаних з 

дослідженням права на свободу мирних зібрань: визначення поняття, ознак і 

змісту права громадян на проведення мирних зібрань, його місця в системі 

прав людини, основні форми реалізації права громадян на мирні зібрання та 

його забезпечення у державах Європейського Союзу.

А.П. Святненко розглянуто значення, сутність та правова природу права 

на свободу мирних зібрань та запропоновано авторські дефініції понять «право 

на мирні зібрання» та «мирного зібрання». Під конституційним правом на 

мирні зібрання запропоновано розуміти право неозброєних людей на 

добровільну, безоплатну, ненасильницьку, прилюдну, цілеспрямовану, з 

додержанням вимог законності масову акцію, пов’язану з обговоренням 

суспільно значимих питань державного або місцевого значення, дій, рішень чи 

актів органів публічної влади шляхом декларування думок, пропозицій, заяв, 

вимог і закликів щодо вирішення проблемних питань з метою задоволення 

потреб суспільства та його розвитку в політичній, соціальній чи культурній 

сферах.

Вдало сформульовано визначення поняття «мирне зібрання» як особливої 

форми громадянської активності, добровільного, відкритого, безоплатного, 

прилюдного зібрання неозброєних осіб, ініційованого як засобу забезпечення 

участі громадян та їх об’єднань у вирішенні суспільно значимих питань 

державного чи місцевого значення, яке не супроводжується актами насильства 

чи закликами до насильства, не суперечить Конституції України й чинному 

законодавству.

На думку автора, зважаючи на це визначення є підстави стверджувати, що 

будь-які акції, спрямовані на оскарження державного суверенітету України та 

територіальної цілісності нашої держави, чи тривалості державного кордону, 

або ж мають відверто провокативний характер й спрямовані не на привернення 

уваги до нагальних суспільно значущих питань, а на дестабілізацію ситуації в 

Україні, не є і не можуть бути мирними, навіть якщо не супроводжуються

7
Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


насильницькими діями й не є результатом руйнувань чи інших протиправних 

наслідків (с. 55 дисертації).

Заслуговує на увагу позиція автора щодо розмежування мирного зібрання 

від інших масових заходів. Так, при визначенні поняття «мирні зібрання», 

необхідно усвідомлювати, що під цю категорію потрапляють не всі масові акції, 

а лише ті з них, які, крім мирного характеру, мають й інші ознаки. Так, 

основним критерієм розмежування мирного зібрання від звичайного масового 

заходу є його мета -  привернення уваги до нагального соціально значущого 

питання. Якщо зібрання людей не має на меті привернення уваги до такого 

суспільно значущого питання, не є організованим відповідно до законодавства і 

не має безпосередніх організаторів, то йдеться про звичайне скупчення людей 

(с. 55 дисертації).

Поняття виду мирного зібрання пропонується визначати крізь призму 

сукупності способів зовнішнього вираження суспільних інтересів учасників 

публічного заходу. Система видів та форм мирних зібрань законодавчо 

окреслена зборами, мітингами, демонстраціями, походами (ходою), 

пікетуванням. Разом із тим практика застосування права на мирні зібрання 

поповнюється новими формами мирних зібрань, зокрема різного роду 

процесіями (автомобільні, мото- та велопроцесії, процесії суден), шокуючі 

дійства, смартмоби, флешмоби тощо, проведення яких вимагає законодавчого 

врегулювання (с. 87 дисертації).

Вдалою є авторська класифікація мирних зібрань, де визначальними є 

саме критерії поділу, такі як: мета, динамічність, форма, пропагандистський 

елемент. Запропоновано виділяти мирні зібрання: політичні й неполітичні, 

протестні й непротестні (популяризаторські).

Позитивною стороною дисертаційного пошуку А.П. Святненко є те, що 

дослідження конституційного права громадян на свободу мирних зібрань 

здійснено дисертантом шляхом послідовного аналізу від більш загальних 

проблем теорії відповідного права, що знайшло своє відображення в розкритті 

питань історичного генезису, розвитку доктрини та методології дослідження
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права громадян на свободу мирних зібрань (підрозділ 1.1 дисертації) до аналізу 

теоретичних та практичних аспектів реалізації відповідного конституційного 

права (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3 дисертації), у тому числі й в порівняльно- 

правовому аспекті.

Важливим здобутком автора, на наш погляд, є аналіз міжнародних 

стандартів та прогресивного іноземного досвіду у сфері права на мирні 

зібрання У дисертації А.П. Святненко доволі плідно висвітлюється питання 

нормативно-правової регламентації права на свободу мирних зібрань у 

контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду. Дисертанткою збалансовано 

здійснено дослідження міжнародних вимог до механізмів реалізації права на 

мирні зібрання та правового забезпечення відповідних механізмів в Україні та у 

сучасних іноземних державах.

Позитивною рисою дисертаційного дослідження А.П. Святненко є аналіз 

сучасних законопроектних ініціатив щодо врегулювання відносин, які 

виникають у сфері реалізації права громадян на свободу мирних зібрань. Автор 

не тільки здійснює аналіз положень відповідних законопроектів, а робить цінні 

висновки та вносить пропозиції щодо їх удосконалення (Додаток №2, с. 211- 

219 дисертації). Спираючись на результати проведеного дослідження, 

А.П. Святненко проведено аналіз проекту Закону про гарантії свободи мирних
її

зібрань від 07.12.2015 р. № 3587 та запропоновано пропозиції щодо його 

удосконалення. Це свідчить про те, що дисертантка не тільки здатна до 

аналітичної, наукової діяльності, досліджуючи складні проблеми 

конституційно-правової теорії, а й володіє основами законодавчої техніки, має 

здібності до законопроектної роботи.

У своїх пропозиціях дисертантка спирається як на здобутки 

конституційно-правової науки, так і зарубіжний досвід законодавчої 

регламентації права громадян на свободу мирних зібрань.

Позитивною стороною дисертаційного дослідження А.П. Святненко є те, 

що воно було представлено на розгляд відповідної комісії Комітету Верховної 

Ради України з питань правової політики і правосуддя, про що свідчить Акт
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впровадження результатів дисертаційного дослідження Святненко А.П. у 

законотворчу діяльність від 25 лютого 2019 р. №04-29/15-433 (38057) (Додаток 

№3). У ньому зазначається, що дисертаційне дослідження містить необхідний 

теоретичний та методологічний рівень, а також практичну та наукову цінність, 

а його результати, викладені в науково-обґрунтованих пропозиціях, можуть 

бути використані під час законопроектних робіт.

Зазначені та інші положення дисертації свідчать про її науковий, творчий 

характер, а також самостійність виконання дисертантом.

Висновки, одержані в результаті дослідження, є корисними для теорії 

конституційного та муніципального права, зокрема в питаннях, щодо 

концептуального визначення засад реалізації та захисту конституційного права 

громадян на свободу мирних зібрань тощо.

Сформульовані в дисертації пропозиції й висновки можуть бути 

використані у науково-дослідній сфері для наукових розробок у сфері 

конституційно-правового регулювання права на мирне зібрання; у 

правозастосовній діяльності -  в процесі судового розгляду та вирішення 

судовими органами юридичних спорів, розгляду Конституційним Судом 

України конституційних скарг громадян; у навчальному процесі -  при 

написанні монографій, посібників, підручників, укладанні навчальних програм,
•і

навчально-методичних комплексів тощо.

Результатам дисертаційного дослідження А.П. Святненко притаманний 

відповідний рівень наукової новизни, при цьому положення з різним ступенем 

наукової новизни містяться в усіх розділах та структурних компонентах 

дисертації.

Основні положення та результати роботи відображено в шести статтях, 

які опубліковано у юридичних фахових виданнях України, одній статті в 

іноземному науковому виданні, восьми тезах -  у збірниках матеріалів наукових 

конференцій.
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Опубліковані А.П. Святненко наукові праці повністю репрезентують 

зміст наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у 

даному дисертаційному дослідженні.

Водночас, як і будь-яке інше дисертаційне дослідження, робота 

А.П. Святненко містить окремі дискусійні положення, які можуть стати 

підґрунтям для виокремлення деяких побажань чи запитань, зокрема, 

найсуттєвішими з них є наступні позиції:

1. Своєї конкретизації та уточнення потребує позиція автора щодо 

природи права на свободу мирних зібрань. Адже, стверджуючи, що зазначене 

право є політичним, автор водночас вказує, що право на організацію, 

проведення й участь у мирних зібраннях є одним з основоположних і 

невідчужуваних прав людини і громадянина (с. 1 автореферату, с. 12 

дисертації). Причиною такої невизначеності щодо ідентифікації місця права на 

свободу мирних зібрань та його змістовних, об’єктних та інших характеристик, 

на нашу думку, є намагання розглядати його та пов’язані з ними права через 

призму їх класифікації за об’єктним (предметним) критерієм, в основі якого 

лежить поділ на політичні, економічні, соціальні та інші права. Більш 

продуктивним в контексті дослідження вбачається аксіологічний підхід до 

класифікації прав людини. В основу диференціації прав людини доцільно 

поставити певну цінність (свобода, гідність, солідарність, соціальність, 

толерантність, рівність тощо), яка захищається певною комбінацією прав. 

Вважаємо, що дослідження прав людини, їх системи, механізмів у контексті 

глобалізації та європейської міждержавної інтеграції, гармонізації 

національного законодавства з правом ЄС тощо потребує переосмислення не 

тільки сутнісних та змістовних характеристик кожного окремого права (в тому 

числі й права на свободу мирних зібрань), а й кардинально нових підходів в 

аспекті їх класифікації. У цьому контексті вкрай необхідно враховувати новітні 

тенденції в розумінні прав і свобод на сучасному етапі розвитку цивілізації, 

зокрема підходи застосовані в Хартії прав і свобод ЄС 2000 р.

2. Критично слід оцінювати періодизацію становлення права на свободу
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мирних зібрань, враховуючи, що в основу виділення відповідних періодів 

покладені різні критерії (підрозділ 1.1).

3. Аналіз змісту дисертації свідчить, що у роботі досить фрагментарно 

висвітлені питання щодо функцій мирних зібрань в цілому та їх окремих видів. 

Вважаємо, що розкриваючи предмет дослідження за допомогою 

функціонального методу, автору вдалося б чіткіше розмежувати форми 

реалізації конституційного права громадян на свободу мирних зібрань з іншими 

формами участі та колективного вирішення суспільних справ.

Вказані зауваження не впливають на загальний висновок про те, що 

подана на захист робота є завершеним та самостійним дослідженням, яке 

можна розглядати як внесок у науку конституційного та муніципального права.

Автореферат дисертації А.П. Святненко повно та адекватно відтворює 

основні положення та висновки самої дисертації «Право на свободу мирних 

зібрань в Україні та державах Європейського Союзу», їх зміст і положення, що 

є предметом захисту загалом ідентичні. І дисертація, і її автореферат виконані з 

дотриманням вимог сучасного українського ділового мовлення.

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю та достовірністю, 

науковою і практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх 

викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а також за
і,

оформленням дисертація відповідає вимогам, що висуваються до 

кандидатських дисертацій і встановлені у Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року № 567, а також основним вимогам чинного законодавства щодо 

дисертацій та авторефератів дисертацій.

На підставі вищевикладеного вважаю, що дисертація «Право на свободу 

мирних зібрань в Україні та державах Європейського Союзу» є завершеною 

кваліфікаційною науковою працею, в якій отримано нові теоретично 

обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують важливу наукову 

проблему у формі виробленої цілісної концепції конституційного права 

громадян на свободу мирних зібрань, а автор дисертації -  Святненко Анна
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Петрівна, за результатами і на підставі публічного захисту в установленому 

порядку, заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -  конституційне право;

муніципальне право.
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Офіційний опонент -

кандидат юридичних наук, 
науковий співробітник 
відділу правових проблем політології 
Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України// *
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Н.М. Батанова
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в т  №,
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Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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