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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Виразною тенденцією демократичних перетворень 
в сучасній Україні є активізація громадянського суспільства у прийнятті 
політичних, економічних, соціальних та інших життєво важливих для розвитку 
суспільства рішень як на загальнодержавному, так і локальному рівнях. 
Однією з форм такої активності є мирні зібрання, право на організацію, 
проведення й участь в яких є одним із основоположних і невідчужуваних прав 
людини і громадянина, без ефективної реалізації якого неможливий 
повноцінний розвиток демократичних інститутів та зміцнення громадянського 
суспільства в цілому. 

Реалізація громадянами права на мирні зібрання надає можливість 
громадянам та їх об’єднанням відстоювати свої інтереси і доводити до 
влади свої вимоги, публічно обговорювати певні рішення або окремі 
питання з широкого спектру соціальних проблем, що мають місце у 
державі та суспільстві. Свобода мирних зібрань є політичним правом, яке 
гарантується конституційними документами сучасних цивілізованих 
демократичних країн. 

В Україні наразі відсутній спеціальний закон про мирні зібрання, що 
залишає юридично невизначеними деякі елементи, з яких утворюється право 
на свободу мирних зібрань. Зокрема, немає чіткості у визначенні понять 
«мирне зібрання», «право на свободу мирного зібрання», які характеристики 
визначають саме мирний характер зібрання і що відрізняє цілеспрямоване 
зібрання від простого скупчення осіб. Нагальним є унормування зібрань у 
контексті останніх історичних викликів, визначення ризиків, пов’язаних із 
зібраннями, як перехід мирного зібрання на екстремістське, унормування 
зловживання правом мирного зібрання, відповідальність за протиправні дії 
під час мирного зібрання, встановлення характеру дій кожного учасника, а не 
всього зібрання, а також підстави й порядок обмеження права на мирні 
зібрання. 

Актуальність теми пояснюється доцільністю об’єктивного та системного 
теоретичного узагальнення наукових джерел із метою вироблення 
обґрунтованих у теоретичному плані та практично вивірених підходів щодо 
виокремлення ролі та значення права на мирні зібрання в механізмі 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дисертаційного дослідження сформульована і 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. 
Тему дисертаційного дослідження затверджено рішенням вченої ради 
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юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб 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 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; 

 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. 

Об’єктом дослідження є 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. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система 
методів філософського, загальнонаукового та спеціально-наукового рівнів. 
Застосування цих методів обумовлене системним підходом, що дає 
можливість дослідити проблеми в єдності їх соціального змісту та юридичної 
форми. Серед філософських методів у дисертаційному дослідженні є наступні: 
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 (підрозділи 1.2., 1.3.); 
аксіологічний метод – для врахування впливу багатоманітності внутрішнього 
змісту права на мирні зібрання, що втілюється в його формах (підрозділи 1.2., 
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1.3.). Щодо загальнонаукових методів пізнання у дисертаційному дослідженні 
використано наступні: логіко-семантичний метод – для поглибленого 
вивчення понятійного апарату, з’ясуванню сутності терміна «мирне зібрання» 
(підрозділ 1.2.); 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 (підрозділ 1.1.); термінологічний метод – для з’ясування 
термінів «мирне зібрання», «форми мирних зібрань», «збори», «мітинги», 
«вуличні походи», «демонстрації» (підрозділи 1.2., 1.3.) Із спеціально-наукових 
методів застосовано: порівняльно-правовий метод – при вивченні 
міжнародного досвіду регулювання права на мирні зібрання (підрозділи 1.3., 
3.1., 3.2.); формально-юридичний метод використано при аналізі чинного 
законодавства України, задля формування висновків щодо існування чи 
відсутності повноцінного нормативного забезпечення (підрозділи 2.1., 2.2., 
2.3.); метод прогнозування – для визначення основних тенденцій та 
перспектив прийняття законів в Україні, що регулювали б проведення мирних 
зібрань (підрозділи 1.2., 1.3.). 

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять праці 
вітчизняних науковців, які вивчали проблематику реалізації права на мирні 
зібрання, таких, зокрема, як: Л.М. Алексєєв, М.О. Баймуратов, Н.М. Батанова, 
О.В. Батанов, В.М. Бевзенко, І.А. Березовська, Л.В. Бориславський, В.В. Букач, 
О.П. Васильченко, О.В. Васьковська, С.П. Головатий, С.П. Гончарук, 
П.Ф. Гураль, М.М. Гуренко, М.М. Денісова, Н.І. Карпачова, О.Л. Копиленко, 
А.М. Колодій, А.Ф. Колодій, А.Р. Крусян, Р.О. Куйбіда, О.С. Лотюк, 
О.В. Марцеляк, Р.С. Мельник, Н.В. Мішина, Ю.В. Мовчан, Н.А. Мяловицька, 
А.Ю. Олійник, В.Ф. Погорілко, С.П. Рабінович, О.А. Радзівіл, О.В. Сінькевич, 
Т.М. Слінько, О.В. Совгиря, П.Б. Стецюк, Ю.М. Тодика, І.А. Толкачова, 
Н.Т. Тунян, О.Ф. Фрицький, В.М. Шаповал, С.В. Шевчук, Ю.С. Шемшученко 
та інші. 

Теоретичною базою при вивченні свободи мирних зібрань стали праці 
зарубіжних авторів, таких як: С.С. Алєксєєв, Е. Барендт, Г. Ле Бон, 
Л.Д. Воєводін, A.B. Дайси, Т. Джефферсон, О. Лейст, X. Ортега-і-Гассет, 
Дж. Раз, Д. Сандерс, Шмітт та інших. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, міжнародні 
документи, законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, акти 
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, акти центральних 
органів виконавчої влади, рішення Конституційного Суду України, рішення 
судів загальної юрисдикції, щодо реалізації права на мирні зібрання, а також 
відповідне законодавство та судова практика країн Європейського Союзу. 

Емпіричну основу дослідження становлять узагальнення рішень 
Конституційного Суду України, судової практики українських судів, 
Європейського суду з прав людини, щорічні доповіді Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту 
прав і свобод людини і громадянина в Україні. Присвячені зазначеній 
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проблематиці й політико-правова публіцистика, статистичні матеріали, 
аналітичні записки. 

Наукова новизна одержаних результатів досліджуваної тематики 
полягає у тому, що дисертація є комплексним конституційно-правовим 
монографічним дослідженням інституту мирних зібрань. Отримані результати 
дали змогу систематизувати й узагальнити дослідницьку базу та обґрунтувати 
нові теоретичні положення з удосконалення українського законодавства щодо 
реалізації конституційного права громадян на свободу мирних зібрань. 
Внаслідок проведеного дослідження сформульовано низку наукових 
положень, тверджень і висновків, зокрема: 

уперше: 
 здійснено періодизацію становлення права на свободу мирних 

зібрань в історії світової та вітчизняної правової думки шляхом виокремлення 
наступних етапів, для кожного з яких характерні особливі підходи щодо 
поняття, виду, порядку їх організації й проведення: Період вічових зібрань 
(VІІІ–ХІ століття); Період становлення Магдебурзького права (ХІІІ – перша 
половина ХVІІ століття); Імперський період (ХVІІІ століття); Період 
становлення української політичної еліти (ХІХ – початок ХХ століття); Період 
національно-визвольних змагань (перша половина ХХ століття); Радянський 
період (1919–1991 роки); Період становлення Незалежної України (1991–2013 
роки); Новітній період (злам 2013–2014 років – по теперішній час); 

 сформульовано авторські дефініції понять: «право на мирні 
зібрання» як права 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 
та «мирного зібрання» як особливої форми громадянської активності, що 
являє собою добровільне, відкрите, безоплатне, прилюдне зібрання 
неозброєних осіб, ініційоване як засіб 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; 

 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, 
гендерна, економічна, культурна, історична та інші); 

 класифікацію чинників, які впливають на динаміку розвитку права на 
мирні зібрання в Україні, до яких, зокрема, віднесено: недосконалість 
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правового регулювання; відсутність дієвого зворотного зв’язку між суб’єктом 
владних повноважень і громадянином; бідність та майнове розшарування 
населення, що провокує різного роду не мирні 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; 

дістали подальшого розвитку: 
 визначення конституційної свободи при реалізації права на мирні 

зібрання, як особистої свободи від будь-яких незаконних обмежень і 
втручання органів державної влади при реалізації права на мирні зібрання; 

 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; 

 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. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
розроблені в дисертації положення, твердження і висновки можуть бути 
застосовані 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 у частині як узгодження національного 
законодавства щодо регулювання права на мирне зібрання з міжнародними 
стандартами, так і виконання міжнародно-правових зобов’язань (Акт 
впровадження результатів дисертаційного дослідження у законотворчу 
діяльність від 25 лютого 2019 р. № 04-29/15-433(38057)); 

 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, 
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зорієнтованих на студентів-правників, а також у популярно-просвітницькій 
літературі та діяльності юридичних клінік. 

Апробація результатів дисертації. Висновки та положення, 
обґрунтовані автором за результатами дисертаційного дослідження, 
обговорювались на міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових 
конференціях та круглому столі, зокрема: Міжнародній науково-практичній 
конференції «Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових 
механізмів утвердження та забезпечення» (м. Київ, 10 грудня 2014 р.); 
V Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Стан дотримання 
прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти» (м. Київ, 
10 грудня 2014 р.); VІІ Всеукраїнській науковій конференції «Наука та 
практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 1 квітня 2016 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Виборче право України в контексті 
європейських демократичних стандартів» (м. Київ, 26–27 травня 2016 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Право як регулятор суспільних 
відносин: історія, теорія, практика» (м. Київ, 18–19 жовтня 2016 р.); 
Міжнародній юридичній науково-практичній конференції «Українська 
Центральна Рада – світоч національного державотворення: історико-правові 
уроки та сучасні реалії: збірник матеріалів» (м. Київ, 13 квітня 2017 р.); 
Міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми виборчого права і 
методологія його викладання у вищих навчальних закладах України» (м. Київ, 
22–23 червня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
«Розвиток правового регулювання у Східній Європі: досвід Польщі та 
України» (Польща, Сандомир, 27–28 січня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 
дослідження відображено у шести статтях, які опубліковано у юридичних 
фахових виданнях України, одна стаття – в іноземному науковому виданні,  а 
також вісім тез - у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається з анотацій; вступу; трьох 
розділів, які містять вісім підрозділів; висновків, списку використаних 
джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 220 сторінок, із них 
основного тексту – 166 сторінок. Список використаних джерел налічує 
265 найменувань, розміщений на 30 сторінках. Додатки розміщені на 
12 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, з’ясовується 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, розкриваються 
мета, завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, теоретико-
методологічна база дослідження, теоретична база, нормативна, емпірична 
основа дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних 
результатів, наводяться дані про їх апробацію та впровадження, публікації, 
структуру й обсяг роботи. 
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Розділ 1 «Теоретичні аспекти права громадян на проведення мирних 
зібрань» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історичний генезис розвитку права на мирні 
зібрання» розкрито генезу становлення права на свободу мирних зібрань. 
Надано авторську періодизацію становлення права на свободу мирних 
зібрань, виділено наступні етапи: Період вічових зібрань, а саме розкрито 
специфіку українського державотворення, шляхи вирішення нагальних 
питань у державі (VІІІ–ХІ століття); Період правового плюралізму й 
стихійної правотворчості, коли нагальні державні питання вирішувались 
або на рівні демократичних традицій Війська Запорізького, або на сільських 
сходах, або на рівні міського самоуправління – Магдебурзького права 
(ХІІІ – перша половина ХVІІ століття); Імперський період, час занепаду прав 
українців Наддніпрянської України, а саме період здійснення кріпацької 
політики Російської імперії, конституційної монархії Габсбургів та надання 
права на свободу думки й слова (ХVІІІ століття); Період становлення 
української політичної еліти попри перебування українських земель під 
імперською юрисдикцією, що характеризувався появою перших політичних 
організацій, партій з програмними документами (ХІХ – початок 
ХХ століття); Період національно-визвольних змагань, характерний саме 
появою в Україні політичних сил з чіткими програмами, прописаними 
правами й гарантіями та окремою увагою щодо права свободи совісті, думки 
й переконання (перша половина ХХ століття); Радянський період, за якого 
право на свободу слова, переконання й мирного зібрання фактично не 
реалізовувалось (1919–1991 роки); Період становлення Незалежної 
України, характерний закріпленням у Конституції України права на свободу 
мирного зібрання, а також права на свободу совісті, переконань, їх вільного 
висловлення (1991–2013 роки); Новітній період становлення права на мирні 
зібрання в Україні характерний зростанням політичної активності громадян, 
їх небайдужістю до нагальних питань, зміцненням політичних партій, 
громадських організацій та рухів прихованого антиукраїнського 
спрямування (злам 2013–2014 років – по теперішній час). 

У підрозділі 1.2 «Поняття, ознаки та зміст права громадян на 
проведення мирних зібрань» проаналізовано юридичну природу права на 
свободу мирних зібрань. Обґрунтовуються авторські визначення понять: 
«мирне зібрання»; «право на мирні зібрання». Наводиться класифікація 
мирних зібрань, залежно від мети, зовнішньої форми, динамічності, 
пропагандистського елементу, такі як: збори, мітинги, походи і демонстрації 
(встановлені Конституцією України); мовчазні марші, мовчазні мітинги, 
збори, пікети, мітинги, сидячі демонстрації, вело- та мотопробіги, 
блокування, смартмоби, флешмоби, шокуючі дійства, а також специфічні 
музичні чи театралізовані вистави за умови, якщо їх спрямовано на 
привертання уваги до нагального питання, «людські ланцюги» тощо. 
Запропоновано внести до законодавства України поняття «протестні дії», 
кваліфікація яких є дещо іншою порівняно з мирними зібраннями. Під 
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протестні дії, зокрема, чітко потраплятиме одиночний пікет як одна з досить 
поширених сучасних форм привернення уваги до нагальних питань. 

Підрозділ 1.3 «Місце права на мирні зібрання в системі прав людини» 
присвячений аналізу сучасних підходів до розуміння та виокремлення 
місця права на свободу мирних зібрань в системи прав людини. Особливу 
увагу приділено таким правам, як право на свободу вираження поглядів, 
асоціацій, право на петицію, право на свободу совісті і релігійних 
переконань. Доведено, що право на свободу мирних зібрань тісно 
пов’язано з усіма перерахованими вище правами. Виокремлено 
конституційне право на комунікацію, в тому числі з використанням мережі 
інтернет. Оскільки саме це право дозволяє за допомогою інтернет-
технологій оперативно вирішувати багато соціальних питань, задля 
привернення уваги з боку влади. 

Розділ 2 «Основні форми реалізації права громадян на мирні 
зібрання» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Конституційно-правове регулювання права мирних 
зібрань в законодавстві України» проаналізовано конституційні норми, 
закони та інші нормативно-правові акти, в тому числі міжнародні, 
обов’язковість застосування яких Україна засвідчила у відповідних 
договорах. На основі їх узагальнення обґрунтовано наявність існування 
прогалин у національному законодавстві, а саме: відсутності спеціального 
закону про мирні зібрання й відсутності ратифікації Керівних принципів 
Організації з безпеки і співробітництва в Європі зі свободи мирних 
зібрань, як міжнародного джерела, яке є єдиним джерелом світового 
товариства, що поєднує у собі правові норми, судову практику у сфері 
організації та проведення мирних зібрань. Зазначені принципи являють 
собою обов’язкові правила поведінки для будь-яких органів, які у процесі 
свого функціонування вирішують питання щодо реалізації згаданого права. 
До таких принципів віднесено: презумпцію на користь проведення зібрань; 
позитивне зобов’язання держави щодо сприяння мирним зібранням та їх 
захисту; законність; пропорційність; недискримінацію; належну 
адміністрацію; відповідальність адміністративних органів. 

У підрозділі 2.2 «Компетенція органів державної влади та місцевого 
самоврядування щодо організації і проведення мирних зібрань в Україні» 
визначається конституційна компетенція й способи взаємодії органів 
державної влади з органами місцевого самоврядування. Констатовано, що 
одним з основних завдань Верховної Ради України є здійснення захисту прав 
і свобод людини і громадянина. У цьому контексті звертається увага на 
відсутність наразі законодавчої ініціативи стосовно правового врегулювання 
права на свободу мирних зібрань. Розглянуто нормативний механізм, що 
регулює право законодавчої ініціативи Президента України. Виходячи із 
зазначеного, в контексті організації та проведення мирних зібрань Президент 
може ініціювати закони, що стосуються мирних зібрань або поліпшення 
механізму реалізації цього конституційного права. Проаналізовано 
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повноваження органів виконавчої влади та запропоновано виділити 
міністерства, які мають відношення до практичної реалізації права на мирні 
зібрання, а саме: Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ та 
Міністерство культури, молоді та спорту України. На підставі аналізу 
законодавства України зроблено висновок щодо закріплення права на захист 
у суді. З’ясовано, що сформований інститут конституційної скарги 
встановлює право громадян на звернення з питань конституційності законів, 
що створює тим самим додаткові гарантії існування правової держави та 
механізму захисту права на свободу мирних зібрань. Особливу увагу 
приділено питанню реформи децентралізації, яка дозволила місцевим 
громадам вирішувати місцеві питання самостійно, без допомоги органів 
державної влади, що знаходились у районних центрах. Зауважено, що 
суттєвим недоліком у забезпеченні реалізації права на свободу мирних 
зібрань на місцях є відсутність спеціального закону, який би врегулював 
процедуру прийняття рішень щодо проведення мирних зібрань органами 
місцевого самоврядування. 

У підрозділі 2.3 «Судова практика розгляду справ стосовно реалізації 
конституційного права на мирні зібрання» проаналізовано судову 
практику розгляду справ стосовно реалізації конституційного права на 
мирні зібрання. Особливу увагу приділено чинному законодавству, а саме 
виділено Кодекс адміністративного судочинства України, який встановлює 
порядок вирішення спорів, що стосуються мирних зібрань та визначає 
особливості провадження у справах за адміністративними позовами 
суб’єктів владних повноважень щодо реалізації права на мирні зібрання, 
встановлює особливості провадження у справах за позовами про усунення 
обмежень у реалізації права на мирні зібрання. Проаналізовано статистику, 
яка свідчить, що лише за 2010–2013 рр. було 1045 рішень судів щодо 
обмеження у реалізації права на мирні зібрання, з них у 907 випадках позов 
органів влади було задоволено, а мирні зібрання обмежено. Починаючи з 
2017 р. поступово почалась зменшуватись кількість судових заборон на 
проведення мітингів. 

Розділ 3 «Забезпечення права мирних зібрань у державах 
Європейського Союзу» присвячено нормативній та судовій практиці країн 
Європейського Союзу при реалізації зазначеного права. Складається він із 
двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародно-правові засади свободи мирних зібрань в 
законодавстві Європейського Союзу» розглянуто визначальні міжнародні 
документи, що врегульовують право на свободу мирних зібрань у контексті 
законодавства Європейського Союзу, а саме: Міжнародний пакт про 
громадянські та політичні права (1966 p.), Конвенцію про захист прав і 
основоположних свобод людини з протоколами (1950 p.), Європейський 
соціальний статут (1961 p.). Зроблено висновок, що в законодавстві ЄС 
існують чіткі обмеження при реалізації права на свободу мирних зібрань. Ці 
обмеження передбачені Хартією основних прав Європейського Союзу, та 
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пов’язані із захистом громадського порядку. Охарактеризовано компетенцію 
органів Європейського Союзу. Зазначено, що в структурі Європейського 
Союзу, як унікальної спільноти, функціонують інституції та установи 
(агентства), кожна з цих груп діє в межах своєї компетенції й має відповідні 
завдання. При цьому виділено Агентство Європейського Союзу з основних 
прав, яке було засноване 1 березня 2007 р. як консультативний орган, 
покликаний сприяти реалізації загальноєвропейського принципу поваги 
прав і свобод людини на території держав – членів ЄС. 

У підрозділі 3.2 «Європейська судова практика застосування актів 
щодо свободи мирних зібрань» проаналізовано судову практику як Суду 
Європейського Союзу (Європейський суд) так і Європейського суду з прав 
людини. Констатовано, що в своїй практиці суди виносили рішення як на 
користь заявника, так і на користь держави. Очевидним є їх обґрунтованість й 
неупередженість, врахування всіх обставин справи, а також застосування всіх 
джерел і принципів права, як-от справедливість, пропорційність, розумність. 
Виділено, що в більшості судових рішень зазначено про позитивне 
зобов’язання держави забезпечити реальну та ефективну повагу щодо свободи 
асоціацій і зібрань, яка має особливе значення саме для соціальних меншин, 
оскільки саме ці групи найбільш вразливі. Зазначено, що основними 
причинами оскаржень щодо права на мирні зібрання є відмова санкціонувати 
або дозволити збори, розгін зборів, евакуація з місця проведення зборів, 
заборони на проведення зборів і наступні штрафи. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні наведено теоретичні узагальнення та 

вирішено наукове завдання щодо сутності та змісту конституційного права на 
свободу мирних зібрань і механізму його реалізації. Узагальнено науково-
теоретичне становлення та розвиток поглядів щодо права на свободу мирних 
зібрань в історії вітчизняної правової думки, що дало змогу виокремити 
декілька історичних етапів, починаючи від вічових зібрань Давньої Русі й 
завершуючи Новітнім періодом вже незалежної України. Для кожного з них 
характерні особливі підходи до поняття, видів, порядку організації й 
проведення мирних зібрань. 

Розглянуто значення, сутність та правову природу права на свободу 
мирних зібрань. 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. 
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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. 

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 вело процесі, процесії суден), шокуючи 
дійства, смартмоби, флешмоби тощо, проведення яких вимагає законодавчого 
врегулювання. 

Пропонується авторська класифікація мирних зібрань, де визначальним є 
саме критерії поділу, такі як: мета, динамічність, форма, пропагандистський 
елемент. Запропоновано виділяти мирні зібрання: політичні й неполітичні, 
протестні й непротестні (популяризаторські). 

Право на мирні зібрання тісно пов’язане з іншими фундаментальними 
компонентами демократії і плюралізму, з основами конституційного ладу, 
іншими правами й свободами людини і громадянина. Незважаючи на 
спорідненість з іншими правами, які пов’язані передусім із соціальною 
комунікацією, право на мирні зібрання є відокремленим політичним правом 
невизначеної кількості осіб на проведення в місцях із необмеженим публічним 
доступом будь-яких не заборонених Конституцією та законами України 
заходів та дій, спрямованих на висловлення та оприлюднення власної 
колективної позиції щодо визначеного питання або питань, які становлять 
соціальну або групову значущість. 

Конституційно-правове регулювання права мирних зібрань включає 
сукупність взаємопов’язаних нормативно встановлених для їх організації та 
проведення правових норм і правил, які наділені певною послідовністю та 
узгодженістю, спільними принципами й критеріями використання, без 
дотримання яких мирне зібрання не може бути визнане законним на стадії 
його проведення. В Україні регулювання мирних зібрань знаходиться на стадії 
становлення й поки що не утворює цілісного, узгодженого режиму, що має 
чіткі рамки застосування. 

Нагальна необхідність прийняття профільного закону про мирні зібрання 
продиктована потребою: чіткого законодавчого визначення дефініцій, 
класифікацій мирних зібрань, критерій розмежування мирного зібрання від 
немирного, шляхів убезпечення ризиків, пов’язаних з мирними зібраннями, 
переліком обставин, за яких зібрання втрачає мирний характер; забезпечення 
адекватного балансу дозволів, обмежень та заборон щодо свободи мирних 
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зібрань; вчасного і належного реагування на зловживання зазначеною 
конституційною свободою; встановлення відповідальності за порушення права 
на мирні зібрання. Запропоновано ряд змін до законопроекту № 3587 «Про 
гарантії свободи мирних зібрань в Україні» та констатовано, що відсутність 
чинного спеціального закону про мирні зібрання є прогалиною у 
законодавстві, що спричиняє наразі неодноразові звернення громадян до суду 
для захисту порушених прав. 

Розглянуто компетенцію органів державної влади та місцевого 
самоврядування в Україні. Встановлено, що органи державної влади 
України мають свою конституційні повноваження й способи взаємодії, 
переважним з яких є субординація. Розглядаючи принцип гарантованості 
прав і свобод людини і громадянина, встановлено гаранта, і це є держава. 
Проаналізовано статті 3, 22, 42, 49, 51, 53 Конституції України та виділено, 
що реалізація цих статей здійснюється за допомогою системи органів 
державної влади та місцевого самоврядування. Констатовано, що в 
Конституції України органи державної влади розташовані за логікою їх 
повноважень, за такою ж послідовністю їх повноваження розглянуто в 
дисертаційному дослідженні. 

Проаналізовано вітчизняну судову практику, яка передбачає 
неприпустимість обмеження права на проведення публічних заходів виключно 
з метою раціональної організації діяльності органів влади, що кореспондує з 
правовою позицією Конституційного Суду і загальним підходом 
Європейського Суду з прав людини з цього питання. Водночас існуюча 
недосконалість законодавчої бази призводить до того, що в більшості випадків 
за конкретними справами, пов’язаними з реалізацією права на проведення 
мирних зібрань, рішення національних судів є суперечливими й 
непослідовними, що проявляється у застосування судами відмінних позицій 
при вирішенні цих справ. 

Європейський Союз має функціонуючий правовий і організаційний 
механізм захисту права на мирні зібрання, який складається з нормативного 
забезпечення на рівні ст. 12 Хартії основних прав Європейського Союзу, ст. 11 
Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а 
також відповідних статей інших міжнародно-правових документів, що 
мають статус обов’язкових. У цей механізм входить Європейський суд з прав 
людини, аналіз рішень якого дає змогу стверджувати, що цей інститут 
послідовно втілює в практику основні міжнародно-правові принципи свободи 
мирних зібрань, які закріплюються і конкретизуються в багатьох джерелах 
права європейських держав. 

До системи судів у рамках Європейського Союзу, які розглядають 
питання захисту гарантованих прав людини, в тому числі й право на мирні 
зібрання, належать національні (суди країн-членів), суди Європейського 
Союзу, а також Європейський суд з прав людини, що входить в організаційний 
механізм Ради Європи. Аналіз рішень Європейського суду з прав людини дає 
змогу стверджувати, що цей інститут послідовно втілює в практику основні 
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міжнародно-правові принципи свободи мирних зібрань. При цьому 
сформульовано правову позицію з ряду питань тлумачення в цій сфері. Так, 
будь-які обмеження зібрань повинні бути пропорційні цілям, заради яких вони 
накладаються. Беручи до уваги принцип пропорційності, чи як іноді його 
називають, домірності, співрозмірності чи адекватності, права і свободи особи 
обмежуються лише мірою, якою це необхідно для забезпечення загального 
блага та порядку серед громадськості. 

На даний час Європейський суд з прав людини виробив широку 
практику, яка розкриває зміст свободи мирних зібрань і визначає важливіші 
умови повноцінної реалізації цієї свободи. Але базові стандарти свободи 
мирних зібрань, описані в рішеннях згаданого Суду, не є вичерпними: в нових 
постановах Європейський суд з прав людини продовжує розширювати й 
уточнювати зміст ст. 11 Європейської конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод відповідно до розвитку суспільства й трансформації 
орієнтирів європейського публічного порядку. Вироблені практикою 
мінімальні стандарти свободи мирних зібрань, дотримання яких є необхідним 
в будь-якій демократичній державі, узагальнені в Керівних принципах зі 
свободи мирних зібрань, прийнятих Організацією по безпеці й 
співробітництву в Європі. Варто враховувати, що якщо Керівні принципи є 
розгорнутими рекомендаціями державам щодо забезпечення свободи зібрань, 
то постанови Європейського суду з прав людини мають обов’язковий 
характер, і недотримання встановлених у них мінімальних вимог може тягнути 
визнання порушень права з боку держави. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Cвятненко А.П. Право на свободу мирних зібрань в Україні та 

державах Європейського Союзу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерство 
освіти і науки України. – Київ, 2019. 

У дисертаційній роботі досліджено становлення та розвиток поглядів на 
право на свободу мирних зібрань в історії вітчизняної правової думки та 
виділено наступні етапи: період вічових зборів Київської Русі, період 
перебування українських земель під іноземною юрисдикцією, період 
Магдебурзького права, період національно-визвольної боротьби, період 
становлення незалежності України, Новітній період. 

Розкрито поняття та правову природу даного права в рамках сучасної 
правової доктрини. Сформульовано авторську класифікацію мирних зібрань, 
визначено поняття «мирне зібрання», «право на свободу мирних зібрань». 
Охарактеризовано компетенцію органів державної влади та місцевого 
самоврядування як складових механізму забезпечення права на свободу 
мирних зібрань. 

Автором запропоновано ряд змін до законопроекту № 3587 «Про гарантії 
свободи мирних зібрань в Україні» та доведено, що відсутність чинного 
спеціального закону про мирні зібрання є прогалиною у законодавстві, що 
спричиняє неодноразові звернення громадян до суду для захисту порушених 
прав. 

Значна частина роботи присвячена аналізу вітчизняної та європейської 
судової практики застосування актів про мирні зібрання. 

Ключові слова: Конституція України, демократія, права людини, мирне 
зібрання, право на мирне зібрання, обмеження прав і свобод, громадянське 
суспільство, конституційні гарантії. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Cвятненко А.П. Право на свободу мирных собраний в Украине и 
государствах Европейского Союза. – Квалификационный научный труд на 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право». – 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерство 
образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

В диссертационной работе исследованы становление и развитие взглядов 
на право на свободу мирных собраний в истории отечественной правовой 
мысли и выделены следующие этапы: период вечевых собраний Киевской 
Руси, период пребывания украинских земель под иностранной юрисдикцией, 
период Магдебургского права, период национально-освободительной борьбы, 
период становления независимости Украина, Новейший период. 

Раскрыты понятие, правовая природа данного права в рамках 
современной правовой доктрины. Сформулирована авторская классификация 
мирных собраний, определены понятия «мирное собрание», «право на свободу 
мирных собраний». Охарактеризована компетенция органов государственной 
власти и местного самоуправления как составляющих механизм обеспечения 
права на свободу мирных собраний. 

Автором предложен ряд изменений в законопроект № 3587 «О гарантиях 
свободы мирных собраний в Украине» и доказано, что отсутствие 
действующего специального закона о мирных собраниях является пробелом в 
законодательстве, вызывает неоднократные обращения граждан в суд для 
защиты нарушенных прав. 

Значительная часть работы посвящена анализу отечественной, 
европейской судебной практики применения актов о мирных собраниях. 

Ключевые слова: Конституция Украины, демократия, права человека, 
мирное собрание, право на мирное собрание, ограничения прав и свобод, 
гражданское общество, конституционные гарантии. 

 
SUMMARY 

 
Sviatnenko A.P. The right to freedom of peaceful assembly in Ukraine 

and in the states of the European Union. – Qualifying scientific work on the rights 
of the manuscript.  

Dissertation for Candidate of Legal Sciences degree, specialty 12.00.02 
«Constitutional Law; Municipal Law». – Taras Shevchenko National University of 
Kyiv Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is one of the first in the national legal science complex 
research of the constitutionally guaranteed right to peaceful assembly. 

The dissertation is devoted to the generalized scientific analysis of the 
formation and development of the right of peaceful assembly in Ukraine, during the 
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development of the legal system of Ukraine and the fulfillment of international legal 
obligations. 

The dissertation explores the formation and development of views on the right 
to freedom of peaceful assembly in the history of domestic legal thought and 
distinguishes the following stages: the period of veche meetings of Kievan Rus, the 
period of stay of Ukrainian lands under foreign jurisdiction, the period of 
Magdeburg law, the period of the national liberation struggle, the period of 
independence Ukraine, The latest period. 

The concept and legal nature of this law is disclosed in the framework of 
modern legal doctrine. The author’s classification of peaceful assemblies is 
formulated, the concepts of «peaceful assembly» and «right to freedom of peaceful 
assembly» are defined. The competence of state authorities and local self-
government as components of the mechanism to ensure the right to freedom of 
peaceful assembly is described. 

The author has proved that the absence of a special law on peaceful assembly 
is a gap in the legislation, which becomes a field for abuse of this right. The 
adoption of such a law is imperative. It is suggested that the new law on peaceful 
assembly should contain qualifying features that distinguish a peaceful rally from a 
non-peaceful rally and become an effective mechanism for the implementation of 
constitutional law, and its articles should, among other things, contain criteria for 
distinguishing peaceful assembly from others and provide for accountability for 
abuse of the said right. 

The author of the proposed series of amendments to the bill № 3587 «On 
guarantees of freedom of peaceful assembly in Ukraine» and proved that the absence 
of a valid law on peaceful assembly is a gap in the law, are repeated appeals of 
citizens to the court to protect violated rights. 

Much of the work is devoted to the analysis of European practice of the 
application of acts of peaceful assembly and to proposals for borrowing positive 
foreign experience. Particular attention is paid to the study of international treaties, 
in particular the Charter of Human Rights, and the case law of the European Court 
of Human Rights, which is the main source of legal doctrine, by developing 
standards for regulating the content of the right to peaceful assembly and 
determining features of this content and are mandatory. The definition of the right to 
freedom of peaceful assembly in the Member States of the European Union is 
analyzed. The scope of competence of the bodies of the European Union on the 
procedure for exercising the right to freedom of peaceful assembly has been 
investigated. 

Based on the analysis of the existing scientific literature on the issues and 
norms of the legislation, the author proposes the author’s definition of the concept of 
peaceful assembly as a special form of civic activity, which is a voluntary, open, 
free, public assembly of unarmed persons, initiated as a means of ensuring citizen 
participation unions in resolving socially significant issues of national or local 
importance that are not accompanied by acts of violence or calls for violence do not 
contravene the Constitution of Ukraine. us and applicable law. Also under the 
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category of peaceful gatherings are charitable public mass actions aimed at 
promoting any phenomenon or event and are not accompanied by violent acts. The 
right to peaceful assembly is the right of unarmed people to voluntary, free, non-
violent, public, purposeful, law-abiding mass action related to the discussion of 
socially significant issues of national or local importance, actions, decisions or acts 
of public authorities by declaring, proposals, statements, demands and calls for 
resolving issues to meet the needs of society and its development in the political, 
social or cultural spheres. 

The author has proved scientific approaches to the criteria of distinguishing 
peaceful assembly from ordinary mass events, such as: the purpose of the assembly, 
the type of peaceful assembly, as well as topics (environmental, anti-globalist, 
gender, economic, cultural, historical, etc.). 

A significant part of the work is devoted to the analysis of domestic and 
European judicial practice of the application of acts on peaceful assemblies. 

Keywords: Constitution of Ukraine, democracy, human rights, peaceful 
assembly, the right to peaceful assembly, restrictions on rights and freedoms, civil 
society, constitutional guarantees. 
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