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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Виборче право в Україні за роки незалежності 

розвивалося інтенсивно, однак не послідовно. Політичне забарвлення виборів за 

умов недостатньої уваги до їх правових засад спричиняло нестабільність виборчого 

законодавства, розбалансованість та колізійність регулювання. Традиція 

регулювати різні типи виборів окремими законами, які приймаються і зазнають 

змін у різний час, має наслідком необґрунтовані відмінності у такому регулюванні. 

Наукові оцінки основних положень виборчого права, розуміння змісту його засад, 

суб’єктивних виборчих прав громадян достатньо різноманітні. 

Вектор європейської інтеграції України визначає мету зближення з 

європейським виборчим доробком – системою міжнародних стандартів у сфері 

виборчого права, заснованою на трьох «опорах» – демократії, правах людини та 

верховенстві права. Завдяки членству України у Раді Європи та ОБСЄ, постійній 

співпраці з Венеціанською комісією, увазі до висновків місій спостереження 

БДІПЛ вітчизняне виборче законодавство поступово (хоча й не послідовно) 

сприймає міжнародні виборчі стандарти. Однією з перешкод системній 

імплементації цих стандартів є відсутність загальновизнаного розуміння їх 

правової природи, структури і змісту. 

Важлива проблема вітчизняного виборчого права полягає у недостатній 

уніфікованості та стабільності виборчого законодавства. Часта зміна норм, 

прогалини, неузгодженість регулювання однорідних виборчих процедур викликані 

відсутністю загальновизнаної доктрини виборчого права і впливом кон’юнктурної 

політичної доцільності, недостатньо обмеженої правовими вимогами. Розв’язання 

цієї проблеми полягає у кодифікації виборчого законодавства. Проте відповідні 

практичні кроки зустрічаються як з політичною протидією, так і з нерозв’язаними 

доктринальними проблемами виборчого права. 

Зазначені проблеми актуалізують звернення до принципів виборчого права як 

системи базових положень, спільних для правового регулювання усіх типів виборів. 

По суті, мова йде про розбудову виборчого права як галузі права, яка об’єднує 

правові інститути усіх типів виборів на спільних засадах – системі принципів 

виборчого права. 

Теоретичний аспект актуальності вивчення принципів виборчого права у 

контексті їх реалізації дозволяє поставити питання не лише стосовно формування 

національної доктрини виборчого права, але й щодо інтеграції вітчизняного 

виборчого права у більш загальну систему – європейське виборче право, спільне за 

своїми засадами для країн, що належать до європейської цивілізації. 

Практичний аспект актуальності вивчення виборчого права як системи, 

заснованої на спільних принципах, полягає у виробленні послідовного підходу 

до кодифікації вітчизняного виборчого законодавства. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі загальнотеоретичного правознавства та публічного права 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» відповідно до 

плану науково-дослідної роботи кафедри в рамках бюджетної теми 
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«Верховенство права: стан та перспективи вдосконалення механізмів його 

реалізації в Україні» (№ 0112U007427), що досліджувалася з 1 січня 2012 р. до 

31 грудня 2017 р. 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» (протокол від 18 червня 2015 року 

№ 27). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у 

формуванні 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. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання: 

– розкрити правову природу принципів виборчого права як засад 

регулювання якісно однорідних суспільних відносин, пов’язаних з виборами 

усіх типів і видів, та на цій основі обґрунтувати виокремлення галузі виборчого 

права з метою формування єдиної доктрини галузі; 

– розробити підходи до визначення змісту принципів виборчого права, які 

нормативно фіксуються за назвою; дослідити умови, які спричиняють гнучкість 

принципу права як регулятивної вимоги; 

– визначити співвідношення міжнародних виборчих стандартів та принципів 

виборчого права, розкрити структуру цих стандартів, розглянути шляхи їх 

імплементації у національну систему права; 

– з’ясувати зміст та суб’єкта виборчих прав на загальнонаціональних і 

місцевих виборах, окреслити їх співвідношення; 

– обґрунтувати існування номінаційного виборчого права, розкрити його 

зміст та особливості, визначити його суб’єкта та способи реалізації; 

– визначити природу і зміст похідних виборчих прав, які набуваються 

суб’єктами виборчого процесу; 

– охарактеризувати зміст принципу загального виборчого права щодо 

основних виборчих прав, природу та характер виборчих цензів, які визнаються 

прийнятними або дискримінаційними; 

– проаналізувати структуру принципу рівного виборчого права як прояву 

загальноправового принципу рівності та встановити його зміст щодо основних 

виборчих прав; 

– з’ясувати природу і зміст принципу вільних виборів, його функції 

регулятора виборів та місце в системі принципів виборчого права; 

– розробити критерії розмежування інформаційного забезпечення виборів 

та передвиборної агітації; сформулювати на цій основі визначення 

передвиборної агітації; 

– з’ясувати природу і зміст принципу чесних виборів як неявного принципу у 

його широкому та вузькому сенсі; охарактеризувати складові принципу чесних 

виборів та нормативні засоби його забезпечення; 

– розкрити зміст принципу справжніх виборів, його роль у виборчому праві; 
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– розкрити зміст принципів прямих та періодичних виборів, визначити їх 

місце у системі принципів виборчого права; 

– визначити принципи інституту голосування та їх зв’язок з галузевими 

принципами виборчого права; 

– проаналізувати категорію виборчого процесу як юридичного процесу; 

визначити принципи інституту виборчого процесу та їх зв’язок з галузевими 

принципами виборчого права; 

– охарактеризувати інститут органів адміністрування виборів як складову 

виборчого права; сформулювати принципи інституту органів адміністрування 

виборів; 

– окреслити зміст та способи кодифікації виборчого законодавства, виходячи 

з завдання ефективної законодавчої реалізації принципів виборчого права, 

сформулювати основні цілі кодифікації виборчого законодавства та підходи до їх 

реалізації; запропонувати структуру проекту Виборчого кодексу України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у зв’язку з 

проведенням загальнонаціональних та місцевих виборів в Україні. 

Предметом дослідження є система принципів виборчого права та їх 

нормативна реалізація в законодавстві України. 

Методи дослідження. Дисертаційна робота як комплексне дослідження 

виборчого права використовує широкий спектр наукових методів – 

філософські, загальнонаукові та спеціально-наукові методи. 

Серед формально-логічних методів аналіз та синтез застосовуються для 

встановлення змісту принципів-назв через їх складові правові вимоги (підрозділи 

1.1, 2.3, 3.2, 4.1, 5.2), для дослідження предмета кодифікації виборчого 

законодавства (підрозділ 10.4); методи індукції та дедукції служать для 

формування та визначення сутності неявних принципів права (підрозділи 1.1, 

5.2, 6.2, 7.3, 8.5). Діалектичний метод надав можливість дослідити правові явища 

гнучкості та конфлікту принципів права (підрозділи 1.1, 3.3, 4.2, 9.5), 

співвідношення принципів факультативного та обов’язкового голосування 

(підрозділ 7.5). З допомогою аксіологічного методу здійснено співставлення 

важливих суспільних цінностей з принципами права, які юридично виражають ці 

цінності (підрозділи 1.1, 3.1, 4.1, 7.2). 

Системний та структурно-функціональний методи як загальнонаукові 

застосовувалися при дослідженні галузевих та інституційних принципів 

виборчого права як єдиної системи у їх взаємозв’язках і діалектичних 

суперечностях (підрозділи 1.2, 8.5, 9.2), їх місця у системі принципів права 

(підрозділ 1.1), системи міжнародних виборчих стандартів (підрозділи 1.3, 1.4), 

класифікації суб’єктів впливу на формування волі виборців (підрозділ 4.2) та 

способів голосування (підрозділ 7.1), місця виборчих комісій у системі органів 

влади (підрозділ 9.1), а також системи виборчого законодавства як предмета 

кодифікації (підрозділ 10.4); герменевтичний метод використаний для розкриття 

змісту принципів-назв (підрозділи 1.1, 3.1, 6.2, 8.5, 9.2), розкриття співвідношення 

пріоритетності пасивного та номінаційного виборчих прав (підрозділ 2.5), 

визначення передвиборної агітації (підрозділ 4.2). 
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Серед спеціально-наукових формально-догматичний метод широко 

використаний для аналізу норм вітчизняного та зарубіжного законодавства та 

вивчення судової практики (зокрема, розділи 2, 3, 5, 9), з його допомогою 

сформульовані юридико-технічні прийоми кодифікації виборчого законодавства 

(підрозділ 10.7). Історико-правовий метод застосовано для дослідження низки 

правових явищ у їх історичному розвитку (підрозділи 2.2, 3.2, 4.1, 5.4, 7.2); за 

допомогою методу моделювання розроблена структура проекту Виборчого 

кодексу (підрозділ 10.6). 

Особливе значення має порівняльно-правовий метод дослідження, який 

послідовно пронизує всю роботу. Потреба його широкого застосування 

обґрунтована постановкою проблеми у контексті європейського виборчого 

доробку, що стимулює порівняльне вивчення актів авторитетних міжнародних 

організацій та законодавства окремих європейських держав, а також наукових 

позицій дослідників цих країн. 

Основою спеціальної наукової методології служить загальна теорія 

права. Методологічне значення для дисертаційної роботи мають методи і 

результати теоретико-правового вивчення принципів права (розділ 1), 

суб’єктивних прав (підрозділ 2.1), юридичного процесу (підрозділ 8.1), 

кодифікації (розділ 10). 

Теоретичну основу роботи становлять дослідження вітчизняних науковців 

М. Афанасьєвої, М. Баймуратова, Ю. Барабаша, 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. Ґраната, 

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, 

Х. 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. 

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. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є комплексною 

завершеною науковою роботою, у якій вперше системно досліджено принципи 

галузі виборчого права у їх взаємозв’язках між собою і з принципами права 

вищого ієрархічного рівня; на їх базі сформовано основи єдиної доктрини 

виборчого права, узгодженої з європейським виборчим доробком, та розроблено 

науково обґрунтовані підходи до кодифікації національного виборчого 

законодавства. 

До основних положень, які визначають новизну одержаних наукових 

результатів і виносяться на захист, належать такі: 

вперше: 

– сформульовано концептуальні підходи до розуміння та систематизації 

принципів регулювання якісно однорідних суспільних відносин, пов’язаних з 

виборами усіх типів і видів, що дає додаткові підстави для виокремлення галузі 

виборчого права та закладає основу формування єдиної його доктрини; 

– обґрунтовано, що система принципів виборчого права, поряд з галузевими 

принципами (загального та рівного виборчого права, вільних, справжніх, чесних 

виборів) та принципами інститутів виборчого права, ґрунтується на принципі 

верховенства права та його складових, враховує групу конституційно-правових 

принципів представницької демократії (зокрема, принципи прямих і періодичних 

виборів); 

– виокремлено категорію принципів-назв (до якої належать принципи 

виборчого права), регулятивний зміст яких має складну структуру; 

запропоновано метод визначення змісту таких принципів через систему 

правових вимог-складових, які нормативно закріплюються у виборчому законі, 

у позиціях судових рішень, у міжнародних виборчих стандартах або 

формулюються доктринально; 

– визначено трирівневу структуру міжнародного виборчого стандарту: 

принцип-назва, закріплений зобов’язальним актом, разом з його мінімальним 

регуляторним змістом, викладеним в акті «м’якого права», становлять 

дворівневу обов’язкову частину стандарту; третім рівнем є зразки «належної 

практики» – рекомендаційна частина стандарту; 

– виокремлено основні виборчі права – право голосу, право бути 

кандидатом та номінаційне право, а також похідні виборчі права, які 

набуваються під час виборчого процесу виборцем, кандидатом чи суб’єктом 

номінації; 

– обґрунтовано, що номінаційне виборче право є одним з основних 

виборчих прав, зміст якого полягає у праві висувати кандидатів на виборах; 

суб’єкт номінації має законний інтерес – домагатися реєстрації висунутих ним 

кандидатів, а після реєстрації – їх обрання; 

– доведено, що конкретне право голосу залежить від типу і виду виборів: 

принцип загального виборчого права встановлює для права голосу на місцевих 

виборах додаткові цензи, відсутні для права бути кандидатом; внаслідок цього коло 

носіїв останнього права на місцевих виборах ширше від кола носіїв права голосу; 

цим виключається похідний характер пасивного виборчого права від права голосу; 
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– обґрунтовано існування правового статусу виборця як публічно-

дієздатного громадянина; цей статус визначається наявністю «абстрактного» 

права голосу і відображає правосуб’єктність індивіда у публічних 

правовідносинах; на цій основі доведено взаємну незалежність трьох основних 

виборчих прав, пов’язаних зі статусом виборця; 

– сформульовано принципи інституту реєстрації виборців як вимоги повноти, 

точності та публічності реєстру, що є проявами принципів загального виборчого 

права, чесних виборів та одноразового голосування; встановлено, що дотримання 

права на захист приватного життя забезпечується використанням для реєстрації 

виборців лише нечутливих персональних даних; 

– встановлено, що до складу принципу рівного виборчого права – проекції на 

галузь виборчого права загальноправового принципу рівності – належать вимоги 

рівного змісту прав та рівних можливостей діяти, які реалізуються у формі 

юридичної, фактичної або пропорційної рівності; 

– запропоновано класифікацію суб’єктів, які впливають на формування 

волі виборця, у залежності від обсягу можливого впливу, припустимого в 

умовах вільних виборів; 

– сформульовано принципи інституту інформаційного забезпечення 

виборів – об’єктивності, безсторонності, збалансованості, достовірності, повноти і 

точності поширюваної інформації; запропоновано визначення передвиборної 

агітації як поширення інформації, яка порушує хоча б один із цих принципів; 

– рекомендовано запровадження завершального етапу виборчого процесу – 

підсумкового контролю дійсності виборів як однієї з гарантій дотримання 

принципу чесних виборів; розроблено критерії визнання виборів недійсними; 

– визначено принципи інституту голосування – таємного, особистого, 

одноразового та факультативного голосування, розкрито їх зміст; 

– досліджено темпоральний аспект виборчого процесу, який 

характеризується часовими межами, строками здійснення виборчих процедур, 

набуття і втрати (припинення) виборчо-процесуального статусу суб’єктів 

виборчого процесу; 

– визначено принципи інституту виборчого процесу – нейтральності влади, 

законності та публічності; принцип законності виборчого процесу вимагає 

чіткої регламентації виборчих процедур для гарантування суб’єктивних прав та 

умов реалізації законних інтересів конкурентних суб’єктів виборчого процесу; 

– сформульовано принципи інституту органів адміністрування виборів – 

незалежності, безсторонності, колегіальності, відкритості та професіоналізму, 

розкрито їх зміст; 

– обґрунтовано, що найбільш ефективним засобом законодавчої реалізації 

принципів виборчого права є кодифікація виборчого законодавства; 

сформульовані її основні цілі та особливості; розроблено проект Виборчого 

кодексу; 

удосконалено: 

– розуміння гнучкості принципів права та обставин, за яких їх зміст може 

зазнавати змін; 
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– характеристику механізмів імплементації міжнародних виборчих 

стандартів у національну систему права; 

– положення, що пасивне виборче право – це право бути кандидатом на 

виборах, яке є індивідуальним незалежно від форми балотування; 

– характеристику змісту принципу загального виборчого права, який 

окреслює коло носіїв відповідного виборчого права; 

– визначення принципу вільних виборів як проекції на галузь виборчого 

права загальноправового принципу свободи, роль якого – встановити гарантії 

свободи діяльності суб’єктів виборчого процесу; 

– визначення змісту принципу таємного голосування у слабкій та сильній 

формах; 

– 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; 

отримали подальшого розвитку: 

– аргументація щодо особливостей предмету та методу правового регулювання 

виборчого права як підстави для визнання його окремою галуззю права; 

– характеристика принципу чесних виборів як окремого принципу, який є 

проекцією на виборче право цінностей демократії, суверенітету народу та 

верховенства права; 

– віднесення до системи принципів виборчого права принципу справжніх 

виборів, який є проекцією на галузь виборчого права конституційного 

принципу політичного плюралізму; 

– аргументація щодо найбільш повного забезпечення принципів голосування 

стандартним методом голосування та колізійності з цими принципами 

альтернативних методів голосування; 

– положення про інститут органів адміністрування виборів як підсистему норм 

виборчого права, що регулюють правовідносини, пов’язані з формуванням складу, 

статусом, повноваженнями і способом діяльності виборчої адміністрації; 

– рекомендації щодо структурування Виборчого кодексу за пандектною 

системою: викладу нормативного матеріалу у Загальній та Особливій частинах з 

поділом останньої на дві книги щодо загальнонаціональних та місцевих виборів. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані у роботі 

положення, висновки та рекомендації можуть бути використані: 

– у науково-дослідній діяльності – для подальшої розробки національної 

доктрини виборчого права відповідно до міжнародних виборчих стандартів, 

дослідження інститутів виборчого права та суміжних галузей; 

– у нормотворчій діяльності – для вдосконалення системи вітчизняного 

виборчого законодавства та його кодифікації (акт Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України від 12 грудня 2018 р.); 

– у правозастосовній діяльності – для поліпшення практики діяльності 

Центральної та інших виборчих комісій з організації підготовки та проведення 
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виборів в Україні, діяльності виборчих комісій та судів при розгляді виборчих 

спорів (довідка Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 р.); 

– у навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін 

«Конституційне право», «Виборче право» та при підготовці підручників і 

методичних матеріалів із цих дисциплін (акт Національної школи суддів 

України від 8 листопада 2018 р.); 

– у правовиховній роботі – для підвищення рівня правових знань учасників 

виборчого процесу, у підготовці членів виборчих комісій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно. Участь автора в отриманні конкретних наукових результатів, 

викладених і дисертації, має особистий характер. Теоретичні та методичні 

положення і висновки сформульовано коректно, особисто автором. 

У спільній з Н. Богашевою роботі «Законодавчі колізії як фактор зниження 

якості та ефективності виборчого законодавства» (Юридична Україна. 2015.  

№ 10-12. С.5-11) особистий внесок здобувача полягає в аналізі колізій, пов’язаних з 

поняттям місця проживання та з суб’єктом призначення перших місцевих виборів. 

У колективній роботі «Науково-практичний коментар Закону України 

«Про вибори Президента України» (2004) автором підготовано коментарі до 

статей розділів І, ІІІ, V, ХІІ Закону; у колективній роботі «Науково-практичний 

коментар Закону України «Про вибори народних депутатів України» (2006) – 

коментарі до статей розділів І, ІІ, ХІІ, XIV Закону. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та 

рекомендації роботи доповідалися та обговорювалися на науково-практичній 

конференції «Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру 

управління виборчим процесом» (м. Київ, 24.06.2003), Міжнародній науково-

практичній конференції «Вибори і референдуми в Україні: законодавче 

забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення» (м. Київ,  

13-15.11.2003), науково-практичній конференції «Аналіз правових позицій 

Центральної виборчої комісії щодо застосування Закону України «Про вибори 

Президента України» у редакції 2004 року» (м. Косів, 13-15.05.2005), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Вибори Президента України – 

2004: проблеми теорії та практики» (м. Київ, 9-10.06.2005), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Вибори-2006: Досвід. Проблеми. 

Перспективи» (м. Київ, 31.10-01.11.2006), Міжнародній конференції 

«Європейський виборчий доробок та розвиток виборчого законодавства 

України» (м. Київ, 16-17.01.2008), ІІ, ІІІ та V (м. Сенява, Польща, 29.09-

01.10.2008; м. Чернівці, 29.09-01.10.2011; м. Ланьцут, Польща, 17-19.10.2013) 

засіданнях Українсько-польського Клубу конституціоналістів, V Форумі Ради 

Європи за майбутнє демократії «Виборчі системи: зміцнення демократії у  

21 столітті» (м. Київ, 21-23.10.2009), Парламентських слуханнях «Реформування 

законодавства України про місцеві вибори в інтересах територіальних громад» 

(м. Київ, 12.05.2010), VI та ІХ (м. Гааґа, Нідерланди, 30.11-02.12.2010; 

м. Таллінн, Естонія, 04-05.06.2012) Європейських конференціях органів 

адміністрування виборів, Міжнародній конференції «Проблеми застосування 
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практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України» 

(м. Київ, 01.07.2011), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Державотворення та правотворення в період реформ: питання теорії та 

практики» (м. Київ, 19-20.04.2012), Міжнародній конференції «Списки виборців, 

формування виборчих комісій та участь політичних партій у виборах» 

(м. Астана, Казахстан, 04-06.12.2012), Днях науки Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» (м. Київ, 31.01.2013), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Консолідація Українського народу: конституційно-

правові аспекти» (м. Львів, 28.02-01.03.2013), Міжнародній конференції 

«Адміністрування виборів: реальні виклики та вивчені уроки» (м. Київ,  

16-17.02.2015), Міжнародному семінарі з питань виборчого права (м. Бішкек, 

Киргизстан, 10.09.2015), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові 

проблеми» (м. Харків, 13.11.2015), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Виборче право України в контексті європейських демократичних 

стандартів» (м. Київ, 26-27.05.2016), регіональній конференції «Реалізація 

рекомендацій міжнародних місій спостереження за виборами у країнах Східного 

партнерства» (м. Венеція, Італія, 24-25.10.2016), ХІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Від громадянського суспільства – до правової держави» 

(м. Харків, 21.04.2017), Міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми 

виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах 

України» (м. Київ, 22-23.06.2017), науковому семінарі «Принципи права: 

методологічні підходи до розуміння природи та класифікації» (м. Київ, 

07.02.2018), І та ІІ Всеукраїнських науково-практичних конференціях 

«Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України» (м. Київ, 

08.12.2017 р.; 06.12.2018). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено 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, 22 опублікованих 

доповідях, тезах доповідей на конференціях, 21 іншій публікації, що додатково 

відображає наукові результати дисертаційного дослідження. 

Структура дисертації. Дисертація (у формі монографії) складається зі вступу, 

десяти розділів, поділених на 48 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел (1467 найменувань на 100 сторінках) та додатку. Загальний обсяг 

монографії (без вступного слова та змісту) складає 878 сторінок, з них основного 

тексту 756 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано проблему, на розв’язання якої спрямоване дослідження, визначені 

його об’єкт і предмет, мета, завдання та методи дослідження, окреслено загальну 

структуру роботи, новизна дослідження та його практичне значення. 
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Розділ 1 «Принципи виборчого права України: загальний підхід» 
складається з 6 підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Принципи виборчого права як галузеві принципи права» на 

основі аналізу предмету та особливостей методу регулювання обґрунтовано 

виокремлення виборчого права як окремої галузі публічного права, яка заснована 

на системі принципів виборчого права – принципів регулювання якісно 

однорідних суспільних відносин, пов’язаних з виборами усіх типів і видів. 

Розглянуто сутність і роль принципів права у системі права як вираження 

важливих суспільних цінностей, підкреслена регулятивна роль принципів права та 

їх пріоритет порівняно із звичайними нормами. За способом нормативного 

закріплення розрізняються явні та неявні принципи; останні випливають із 

сукупності звичайних норм або актів міжнародного права і формулюються 

судовою практикою. Виокремлено категорію принципів-назв як найбільш загальні 

й абстрактно сформульовані принципи, зміст яких розкривається через систему 

вимог-складових. В ієрархічній системі принципів права принципи виборчого 

права є галузевими або інституційними принципами. 

Досліджено проблему гнучкості принципів виборчого права, визначено 

умови, в яких зміст вимог цих абстрактних положень може змінюватися. 

Походження принципів виборчого права (як галузевих, так і 

інституційних) може бути різним. Деякі з них є проекціями на галузь виборчого 

права чи на відповідний інститут принципів вищого рівня; інші є принципами, 

специфічними для галузі чи окремого інституту. 

У підрозділі 1.2 «Систематизація принципів виборчого права» розглянуто 

критерії класифікації принципів права. Запропоновано систематизувати 

принципи виборчого права за критерієм місця у системі регулювання 

(загальноправовий, конституційний, галузевий, інституційний), використовуючи 

як допоміжний критерій предмет регулювання. Сформовано систему принципів 

виборчого права у широкому сенсі, яка включає загальноправовий принцип 

верховенства права, конституційно-правові принципи представницької 

демократії, а також принципи виборчого права у вузькому сенсі – галузеві та 

принципи окремих інститутів галузі. 

Показано, що серед принципів виборчого права, прийнятих у вітчизняній 

системі права, є явні і неявні. Перші закріплені в Конституції та виборчому 

законодавстві України. Інші (зокрема, принципи справжніх чи чесних виборів) 

не сформульовані безпосередньо у нормативних актах; вони випливають з 

сукупності норм виборчого права і фіксуються судовою практикою. 

У підрозділах 1.3 «Міжнародні правові стандарти як принципи права» та 

1.4 «Міжнародні виборчі стандарти» проаналізоване явище міжнародних 

правових стандартів як загальних вимог, закріплених в актах міжнародного 

права, які стосуються регулювання певних внутрішньонаціональних 

правовідносин. Такі стандарти закріплюються у зобов’язальних міжнародних 

договорах або в актах м’якого права – документах міжнародних організацій. 

Підкреслено мінімальний зміст міжнародних стандартів, який може бути 

перевищений національним правом. 
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Міжнародний виборчий стандарт має трирівневу структуру: це принцип 

виборчого права, проголошений у міжнародно-правовому акті зобов’язального 

або авторитетного характеру як принцип-назва (перший рівень); його 

невіддільною частиною є загальновизнаний мінімальний зміст принципу, 

викладений в акті м’якого права (другий рівень); ці два рівні становлять 

обов’язкову частину стандарту. Третім рівнем є зразки заходів (належної 

практики), запозичені з досвіду різних держав, які пропонуються до 

використання з метою якнайповнішої реалізації принципу (рекомендаційна 

частина стандарту). 

Міжнародні виборчі стандарти імплементуються у національне право держави 

не лише законодавчим, але й правозастосовним шляхом – через застосування 

міжнародних стандартів у юрисдикційній діяльності судами та виборчими 

комісіями. Визнання обов’язкових міжнародних стандартів принципами права 

дозволяє безпосередньо застосувати ці стандарти в національній системі права. Такі 

принципи можуть використовуватися у правозастосовній діяльності без спеціальної 

законодавчої імплементації. Важливу роль при проведенні виборів відіграє також 

третій шлях – через усвідомлену діяльність з дотриманням принципів-стандартів 

невладних суб’єктів виборчого процесу (кандидатів, партій, спостерігачів). 

Ефективність реалізації міжнародних виборчих стандартів на цьому шляху 

пов’язана з підвищенням рівня правової культури громадян. Рекомендаційні 

складові стандартів не є обов’язковими для держав і реалізуються у межах 

широкого поля розсуду виключно законодавчим шляхом. Формування правових 

позицій юрисдикційних органів, насамперед судів, безпосередньо на основі таких 

стандартів може призвести до порушення деяких складових верховенства права 

(зокрема, законності, юридичної визначеності та правової безпеки). 

У підрозділі 1.5 «Верховенство права і його складові як загальноправові 

засади демократичних виборів» розглянуто принцип верховенства права та 

його складові у контексті їх правового значення для регулювання виборів. На 

прикладі цього принципу показано продуктивність методологічного прийому 

визначення змісту принципу-назви через його розкладання на складові вимоги 

(більш конкретні за змістом принципи). 

У підрозділі 1.6 «Принцип представництва та характер представницького 

мандата» розглянуто історичні і сучасні типи публічно-правового 

представництва. Підкреслено роль принципу народного представництва як 

основи представницької демократії, відповідно до якого кожен депутат є 

представником усього народу-суверена незалежно від способу та місця обрання. 

Будь-які види групового чи територіального парламентського представництва 

кваліфіковано як історично минулі форми. 

Принцип народного представництва має наслідком вільний 

представницький мандат депутата. Правова залежність депутата від виборців чи 

суб’єкта висування, яка передбачає вказівки щодо голосування депутата в 

парламенті, обов’язковість належності до певної парламентської фракції (групи) 

чи можливість відкликання з боку виборців чи партії, є несумісною з 

принципами представницької демократії та суверенітету народу. 
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Проаналізовано роль політичних партій у здійсненні народного 

представництва, яка не має абсолютизуватися, а партійний характер 

представництва не може юридизуватися. Правові уявлення про депутатів як 

представників партій порушують принцип суверенітету народу, перетворюють 

народне представництво у різновид групового із заміною груп виборців на 

суб’єктів номінації. 

Показано, що представництво народу через органи місцевого самоврядування 

є опосередкованим, оскільки реалізується через уповноваження на формування 

виборних органів місцевого самоврядування територіальної громади. 

Представницький мандат депутата місцевої ради, сільського, селищного, міського 

голови кваліфікується як імперативний відносно територіальної громади. Не 

відповідає природі місцевого самоврядування мандат депутата місцевої ради, 

імперативний відносно окремого виборчого округу; мандат, імперативний щодо 

політичної партії, порушує природу місцевого самоврядування. 

Розділ 2 «Принцип загального виборчого права» складається з 6 підрозділів 

і присвячений розгляду суб’єктивних виборчих прав та визначенню змісту 

принципу загального виборчого права. 

У підрозділі 2.1 «Зміст суб’єктивних виборчих прав» розглянуто основні 

суб’єктивні виборчі права. Обґрунтовано, що зміст активного виборчого права 

полягає у праві не обирати, а голосувати на виборах; зміст пасивного виборчого 

права полягає у праві не бути обраним, а бути кандидатом на виборах. Реалізація 

пасивного виборчого права полягає у реєстрації кандидата для участі у 

відповідних виборах. Зареєстрований кандидат має законний інтерес – бути 

обраним. 

Доведено, що реалізація пасивного виборчого права потребує незалежного 

дискреційного волевиявлення суб’єкта висування кандидата, який реалізує власне 

номінаційне виборче право. Зміст цього права – висувати кандидатів для участі у 

виборах; його реалізація полягає в офіційному висуванні кандидата (кандидатів) 

та його (їх) подальшій реєстрації. Суб’єкт номінації має законні інтереси – 

домагатися реєстрації висунутих кандидатів, а після реєстрації – їх обрання. 

У підрозділі 2.2 «Принцип загального виборчого права як принцип виборчого 

права» визначено зміст принципу загального виборчого права – окреслення носіїв 

відповідного виборчого права. Загальність суб’єктивного виборчого права означає 

раціональне поширення кола його носіїв і встановлення виборчих цензів щодо 

володіння цим правом. Принцип загального виборчого права визначає виборчі 

цензи, визнані прийнятними. Інші цензи є дискримінаційними; їх застосування 

порушує принцип загального виборчого права. 

Підрозділ 2.3 «Принцип загального виборчого права щодо права голосу» 

присвячений порівняльно-правовому дослідженню як прийнятних, так і деяких 

дискримінаційних цензів стосовно активного виборчого права на 

загальнонаціональних і місцевих виборах. Розглянуто додаткові цензи для 

місцевих виборів: ценз належності до територіальної громади та ценз перебування 

на території громади, в якій проводяться вибори. Отже, суб’єкт права голосу, 

відповідно до принципу загального виборчого права, залежить від типу виборів. 



13 

Така залежність змушує розглядати активне виборче право у двох аспектах. 

По-перше, це абстрактне, потенційне право голосу, що визначає статус публічно-

дієздатного громадянина (виборця), який може брати участь у виборах, здатний 

утворювати політичні партії, ініціювати референдум, претендувати на державну 

службу. Конкретне право голосу належить виборцю на певних виборах. Усі 

виборці за статусом володіють правом голосу на загальних загальнонаціональних 

виборах. На проміжних виборах та на місцевих виборах не всі виборці за статусом 

можуть голосувати. Отже, конкретне право голосу не має абсолютного характеру і 

залежить від типу і виду виборів. 

Досліджено застосування цензів громадянства (зокрема, стосовно 

проблеми біпатридів), вікового та дієздатності. Обґрунтовано відсутність 

безпосереднього зв’язку останніх двох цензів з правовим станом цивільної 

дієздатності. Пропонується запровадити категорію публічно-правової 

дієздатності громадянина, і при встановленні статусу обмежено дієздатної особи 

тим же судовим рішенням встановлювати обсяг публічної дієздатності, в основі 

якої лежить абстрактне володіння правом голосу. 

Досліджено ценз осілості у його різних формах (сильній, слабкій, загальній) 

та його застосування щодо права голосу на виборах різних типів і видів. На 

місцевих виборах зазначений ценз набуває форми належності до територіальної 

громади та перебування на території громади. Показано проблемний характер 

визначення належності до територіальної громади у зв’язку з дефектністю 

нормативної дефініції місця проживання. 

Обмеження права голосу з підстави позбавлення волі в Україні не 

передбачене. Відсутність права голосу таких осіб на місцевих виборах є 

наслідком їх неналежності до жодної територіальної громади. Запропоновано 

запровадження індивідуального позбавлення права голосу на певний час як 

кримінальної санкції у разі засудження за окремі типи злочинів. 

Дотримання принципу загального виборчого права у поєднанні з принципами 

чесних виборів та одноразового голосування забезпечує інститут реєстрації 

виборців, заснований на інституційних принципах повноти, точності та публічності 

реєстру виборців, які є проекціями принципів загального виборчого права, чесних 

виборів та одноразового голосування. 

У підрозділі 2.4 «Принцип загального виборчого права стосовно права бути 

кандидатом» досліджено цензи пасивного виборчого права – громадянства, віку, 

дієздатності, осілості, моральний ценз, пов’язаний з судимістю, ценз 

грамотності, а також майновий ценз в аспекті виборчої застави; розглянуто 

також деякі нецензові обмеження пасивного виборчого права. 

Проаналізовано підстави відмови у реєстрації кандидата як обмеження 

реалізації пасивного виборчого права. Наголошено на неконституційності 

санкційних підстав відмови у реєстрації. 

Особливістю змісту принципу загального виборчого права щодо права 

бути кандидатом є те, що суб’єкт цього права на місцевих виборах в Україні 

обмежений значно меншою кількістю цензів; зокрема, тут відсутній ценз 

осілості. Внаслідок цього коло носіїв права бути кандидатом на місцевих 
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виборах значно ширше від кола носіїв права голосу на цих виборах. Тим самим 

спростовується теза про похідний характер пасивного виборчого права від 

права голосу. Обґрунтовано положення, що і право бути кандидатом, і право 

голосу на конкретних виборах походять від статусу публічно дієздатного 

громадянина. 

У підрозділі 2.5 «Принцип загального виборчого права стосовно 

номінаційного виборчого права» досліджено природу суб’єкта цього права. 

Показано, що в умовах відмови від інституту збирання підписів виборців на 

підтримку висування кандидата номінаційне право належить двом категоріям 

суб’єктів – політичним партіям та носіям пасивного виборчого права в рамках 

інституту самовисування. 

З’ясовано співвідношення пасивного та номінаційного виборчих прав в 

умовах їх одночасної реалізації з урахуванням конституційної природи права 

бути кандидатом, що надає йому пріоритету перед номінаційним. Тому 

підстава скасування реєстрації кандидата за ініціативою партії – суб’єкта 

висування є неприйнятною. 

У підрозділі 2.6 «Виборчі права, похідні від основних виборчих прав» 

досліджено виборчі права, яких набувають під час виборчого процесу виборці, 

кандидати чи суб’єкти номінації. Так, виборець набуває права бути членом 

виборчої комісії, брати участь у передвиборній агітації, бути офіційним 

спостерігачем на виборах. Із пасивним та номінаційним виборчими правами 

пов’язані права подання кандидатур до складу виборчих комісій, на спеціальне 

представництво у виборчому процесі, вести передвиборну агітацію, номінувати 

офіційних спостерігачів, оскаржувати порушення виборчого законодавства. 

Суб’єкти пасивного і номінаційного виборчого права реалізують свої похідні 

права у взаємно комплементарному порядку. 

Розділ 3 «Принцип рівного виборчого права» містить 4 підрозділи. 

У підрозділі 3.1 «Рівність у виборчих правах як прояв загальноправового 

принципу рівності» показано складну структуру принципу рівного виборчого 

права, який включає низку вимог стосовно основних виборчих прав, зокрема, 

вимоги рівного змісту та обсягу прав (рівного правового статусу) і рівних 

можливостей діяти, а також вимоги юридичної та фактичної рівності, 

проміжною між якими є пропорційна рівність. Обидва способи розуміння 

юридичної рівності – і рівність правового статусу, і рівність можливостей – 

стосуються усіх основних виборчих прав. 

У підрозділі 3.2 «Принцип рівного виборчого права стосовно права голосу» 

з’ясовано зміст відповідних вимог у формальному і матеріальному аспектах. 

Формальна рівність права голосу вимагає наявності у кожного виборця на 

конкретних виборах рівної з іншими кількості голосів. Ця рівність є строгою: 

будь-яке порушення вимоги рівної кількості голосів у виборця на певних 

виборах є дискримінацією. Матеріальна рівність права голосу означає вимогу 

рівності потенційної (а не реальної) сили голосів виборців, їх можливого впливу 

на результати виборів, оцінюваного до проведення виборів. Цей аспект принципу 

рівного виборчого права реалізується приблизно. 
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У підрозділі 3.3 «Принцип рівного виборчого права щодо права бути 

кандидатом: рівний статус і рівні можливості» встановлено, що стосовно 

пасивного виборчого права цей принцип проявляється у трьох відносно 

незалежних аспектах: рівності можливостей реалізувати пасивне виборче право 

(стати кандидатами); рівності правового статусу зареєстрованих кандидатів; 

рівності можливостей кандидатів діяти у виборчому процесі (виборчо-

процесуальної рівності). 

Можливість забезпечення рівності пасивного виборчого права істотно 

залежить від типу виборчої системи та механізму номінації кандидатів. Виборча 

система паралельного змішування не забезпечує дотримання принципу рівного 

виборчого права стосовно кандидатів. 

У підрозділі 3.4 «Рівність суб’єктів номінації кандидатів» доведено, що 

зміст вимог цього принципу істотно залежить від природи суб’єкта номінації. 

Складовими принципу є вимоги рівності можливостей висувати кандидатів; 

рівності правового статусу суб’єктів номінації; рівності можливостей діяти у 

виборчому процесі, домагаючись обрання висунутих кандидатів. 

Доведено, що вимога рівності результатів виборів не належить до складу 

принципу рівного виборчого права, оскільки має не правовий, а політичний 

характер. Тому встановлення виборчого бар’єра в розумних межах не може 

розглядатися як порушення принципу рівного виборчого права. 

Розділ 4 «Принцип вільних виборів» складається з 3 підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Свобода виборів як вияв загальноправового принципу 

свободи» досліджено зміст принципу вільних виборів, який передбачає свободу 

діяльності суб’єктів виборчого процесу і вимагає належного правового 

регулювання з метою узгодження процедур вільної діяльності учасників 

виборчих правовідносин у межах їх прав чи повноважень з метою недопущення 

перешкод у реалізації виборчих прав та пов’язаних з виборами законних 

інтересів. Цей принцип містить вимоги вільного формування волі виборців та 

вільного їх волевиявлення; водночас вимога добровільної участі у виборах, хоча 

теж походить із загальноправового принципу свободи, є окремим принципом 

інституту голосування. 

У підрозділі 4.2 «Вільне формування волі виборців» здійснено класифікацію 

суб’єктів впливу на формування волі виборців за ступенем прийнятності 

можливого впливу. Виокремлено групи суб’єктів впливу, інформаційна діяльність 

яких під час виборчого процесу має бути заборонена або істотно обмежена. 

Доведена правозастосовна непродуктивність нормативного визначення 

передвиборної агітації за критеріями цілей інформаційної діяльності чи її 

наслідків, оскільки встановлення суб’єктивної сторони відповідних дій при 

розгляді виборчих спорів практично нездійсненне, а наслідки таких дій 

неможливо визначити. Обґрунтовано, що до передвиборної агітації слід 

відносити поширення у виборчому процесі інформації, яка не може бути 

віднесена до інформаційного забезпечення виборів. 

Інформаційне забезпечення виборів визначається як діяльність з 

поширення інформації, пов’язаної з виборами, з дотриманням інституційних 
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принципів об’єктивності, безсторонності, збалансованості, достовірності, 

повноти і точності поширюваної інформації. Така інформаційна діяльність не 

має агітаційного характеру. 

З’ясовано відмінність змісту похідних прав стосовно агітації, пов’язаних 

відповідно з правом голосу та з пасивним і номінаційним виборчими правами. 

Виборець має право брати участь у передвиборній агітації, тоді як кандидати і 

партії мають право вести передвиборну агітацію, ініціюючи, організуючи та 

фінансуючи відповідні заходи. 

У підрозділі 4.3 «Вільне вираження волі виборців» проаналізовано зміст цієї 

складової вимоги, яка встановлює заборону дій будь-яких інших суб’єктів, 

спрямованих на стимулювання виборців голосувати певним чином. Основним, 

однак не єдиним засобом забезпечення свободи волевиявлення є дотримання 

таємності голосування. Необхідне чітке регулювання процедури голосування, 

заборона інформаційного тиску на виборця у день голосування. 

Розділ 5 «Принцип чесних виборів» включає 4 підрозділи. 

У підрозділі 5.1 «Широке і вузьке розуміння принципу чесних (справедливих) 

виборів» проаналізовано зміст неявного принципу чесних виборів, який за своєю 

сутністю є проекцією на виборче право загальноправових цінностей демократії, 

суверенітету народу та верховенства права. 

Обґрунтовано можливість двох розумінь принципу. У широкому сенсі цей 

принцип вимагає, щоб вибори проводилися з дотриманням усіх принципів 

виборчого права; цю вимогу доцільно позначати терміном «принцип 

справедливих виборів». У вузькому сенсі він вимагає, щоб офіційні результати 

виборів відображали зміст реального волевиявлення виборців. 

У підрозділі 5.2 «Вимога справедливих виборів» проаналізовано складові 

цього принципу: належний стан виборчого законодавства, яке забезпечує 

повноту і чіткість регулювання виборчих процедур; безсторонність суб’єктів 

владних повноважень стосовно виборців, кандидатів та політичних партій, 

заборона їх втручання у перебіг виборчого процесу, недопущення зловживання 

адміністративними ресурсами; повноцінне й незалежне спостереження за 

виборами; ефективна система оскарження виборчих правопорушень, спрямована 

на усунення наслідків правопорушення, відновлення правомірного перебігу 

виборчого процесу. 

У підрозділі 5.3 «Принцип чесних виборів у вузькому сенсі» стверджено, що 

основну загрозу дотриманню принципу чесних виборів становлять фальсифікації 

результатів голосування, спричинені правопорушеннями або зловживаннями при 

підрахунку голосів. Фальсифікація результатів підрахунку голосів виборців 

визначена як умисне спотворення кількісних даних, що встановлюються при 

підрахунку голосів виборців, з метою надання переваг (завищення рівня 

зафіксованої підтримки виборцями) або завдання шкоди (заниження рівня 

підтримки) певному кандидату чи списку кандидатів порівняно із реальною їх 

підтримкою. Фальсифікацію результатів підрахунку голосів виборців слід 

кваліфікувати як тяжкий злочин проти основ державного ладу та національної 

безпеки України. 
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Обґрунтована вимога чіткого і детального регулювання процедур підрахунку 

голосів виборців, встановлення норм-запобіжників, чим практично усувається 

дискреція виборчої комісії при проведенні підрахунку голосів, забезпечується 

прозорість і зрозумілість цих процедур, захищеність від помилок, створюються 

надійні перешкоди фальсифікаціям. 

У підрозділі 5.4 «Оскарження результатів виборів» обґрунтовано відмову 

від доктрини обов’язкового встановлення результатів виборів незалежно від 

кількості допущених правопорушень; необхідний додатковий завершальний етап 

виборчого процесу – підсумковий контроль дійсності виборів. Найбільш 

придатною моделлю контролю визначено адміністративно-судову, у якій 

первинний контроль в обов’язковому порядку здійснюється Центральною 

виборчою комісією при встановленні результатів виборів з подальшим 

можливим оскарженням дійсності виборів до суду. 

Підставами для визнання виборів недійсними можуть бути правопорушення, 

вчинені під час виборчого процесу, які істотно вплинули або могли вплинути на 

результати виборів. До таких підстав належать: сумірність кількісного виміру 

порушень та результатів виборів (потенційні чи реальні кількісні порушення при 

голосуванні чи встановленні результатів виборів); істотні зловживання у день 

голосування чи при встановленні результатів, які не можуть бути виражені у 

кількісних показниках, проте засвідчують серйозні спроби фальсифікувати 

волевиявлення виборців; масштабні порушення до дня голосування, зокрема з 

використанням владних повноважень, у формі маніпулювання формуванням волі 

виборців чи підкупу виборців або членів виборчих комісій у великому обсязі. 

Встановлення дійсності виборів повинно здійснюватися в обмежені строки до 

набуття повноважень обраними. Проаналізовані правові наслідки визнання виборів 

недійсними, які істотно залежать від типу виборів та виборчої системи. 

Розділ 6 «Принципи прямих, періодичних та справжніх виборів» містить 

3 підрозділи. 

У підрозділі 6.1 «Принцип прямих виборів» обґрунтована невідповідність 

терміну «пряме виборче право». Зміст принципу прямих виборів полягає у вимозі 

формування складу виборного органу чи обрання посадової особи способом, при 

якому між волевиявленням електорату і результатами виборів відсутнє проміжне 

волевиявлення. Принцип прямих виборів є конституційно-правовим принципом 

представницької демократії, який визначає спосіб і ціль безпосереднього 

волевиявлення народу у процесі формування кадрового складу органів влади. 

У підрозділі 6.2 «Принцип періодичних виборів» доведено, що вимоги 

обов’язковості та періодичності виборів є двома сторонами єдиного правового 

принципу. Зміст принципу періодичних виборів означає, що кожен виборний 

орган (виборна посадова особа) має обмежений і наперед встановлений строк 

повноважень, який не може бути продовжений, хоча за певних умов може бути 

скорочений. 

Підрозділі 6.3 «Принцип справжніх (альтернативних) виборів» стверджує, 

що справжніми є вибори, на яких виборцям пропонується реальний вибір між 

різними опціями, які виносяться на голосування (кандидатами, списками 
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кандидатів). Справжні вибори – це альтернативні вибори; цей принцип є 

проекцією на виборче право конституційного принципу політичного 

плюралізму. 

Спеціальним випадком застосування принципу справжніх виборів в одній 

із трьох форм – слабкій, сильній чи радикальній – є регулювання виняткової 

ситуації балотування єдиного кандидата. 

Розділ 7 «Інститут голосування та його інституційні принципи» містить 

5 підрозділів. 

У підрозділі 7.1 «Процедура голосування» визначена структура процедури 

голосування та класифіковано способи голосування залежно від ступеня 

контрольованості дотримання необхідних вимог. Поряд із стандартним 

способом голосування розглянуто способи голосування у частково 

контрольованому середовищі (дострокове, за місцем перебування, за 

дорученням) та в неконтрольованому середовищі (голосування поштою, 

дистанційне електронне голосування). 

У підрозділі 7.2 «Принцип таємного голосування» визначено сутність цього 

принципу та його місце у системі принципів виборчого права як інституційного 

принципу. Суть вимоги таємного голосування полягає в забороні розголошення 

чи повідомлення іншим особам змісту волевиявлення конкретного виборця; цей 

принцип забезпечує, зокрема, безвідповідальність виборця за зміст свого 

волевиявлення. В умовах слабкої форми принципу збереження таємниці 

власного волевиявлення є правом виборця; сильна форма визначає це обов’язком 

виборця. Проаналізовано ступінь забезпечення вимоги таємності голосування в 

рамках різних способів голосування, а також його співвідношення з інститутом 

збирання підписів виборців. 

У підрозділі 7.3 «Принцип особистого голосування» доведено, що вимогу 

особистого голосування слід вважати окремим принципом інституту 

голосування, який, зокрема, не пов’язаний з принципом прямих виборів. 

Показано, що голосування за дорученням передбачає відмову від принципу 

особистого голосування. 

У підрозділі 7.4 «Принцип одноразового голосування» обґрунтовано 

визнання вимоги, щоб усі голоси, які легально належать виборцю у всіх 

виборах, голосування на яких проводиться в один день, були подані на одній 

виборчій дільниці й одночасно, принципом інституту голосування. Вимоги 

одноразового включення виборця до реєстру виборців та списків виборців є 

наслідком (необхідною, однак не достатньою умовою забезпечення) принципу 

одноразового голосування. 

У підрозділі 7.5 «Принцип факультативного голосування» досліджена 

вимога добровільної участі у голосуванні, що є наслідком розуміння активного 

виборчого права як суб’єктивного права. З огляду на прийнятий у національному 

виборчому праві окремих держав альтернативний принцип обов’язкового 

голосування цю вимогу слід визнати окремим принципом інституту голосування. 

Застосування принципів факультативного або обов’язкового голосування 

впливає на зміст та обсяг активного виборчого права. З принципу 
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факультативного голосування випливає неприпустимість встановлення бар’єра 

участі виборців у голосуванні для визнання виборів такими, що відбулися. 

Розділ 8 «Виборчий процес та принципи інституту виборчого процесу» 
містить 5 підрозділів. 

У підрозділі 8.1 «Виборчий процес як вид виборчого процесу» досліджено 

виборчий процес як нормативно врегульоване суспільно-політичне явище, що 

розвивається у часі, у якому цілеспрямовано діють відповідно до визначених 

процедур уповноважені суб’єкти, наділені у цьому процесі власною виборчо-

процесуальною правосуб’єктністю (діяльнісне розуміння виборчого процесу). 

Виборчий процес є різновидом юридичного процесу і належить до категорії 

конституційних неюрисдикційних процесів. 

Правовий інститут виборчого процесу визначено як систему 

інституційних принципів та норм, які визначають порядок діяльності 

учасників виборчих правовідносин, формуючи нормативну модель виборчого 

процесу – алгоритм діяльності його суб’єктів. Виборчий процес як інститут 

виборчого права співвідноситься з виборчим процесом у його діяльнісному 

розумінні як форма і зміст. 

У підрозділі 8.2 «Суб’єктний аспект виборчого процесу» сформовано 

уявлення про суб’єкта виборчого процесу як учасника виборчих правовідносин, 

який володіє спеціальною виборчо-процесуальною правосуб’єктністю: діє у 

виборчому процесі з власної ініціативи, реалізуючи свої виборчі права і законні 

інтереси чи специфічні повноваження, несе відповідні обов’язки і може 

зазнавати специфічної (конституційно-правової) відповідальності за виборчі 

правопорушення. Інші учасники виборчих правовідносин діють в межах своєї 

загальної правосуб’єктності, визначеної безвідносно до виборчого процесу, і не 

мають статусу суб’єктів виборчого процесу. Визначено перелік суб’єктів 

виборчого процесу з різними виборчо-процесуальними статусами (виборець, 

кандидат, партія – суб’єкт номінації, офіційний спостерігач, виборча комісія). 

У підрозділі 8.3 «Процедурний аспект виборчого процесу» досліджено 

виборчі процедури та поетапну будову виборчого процесу. Виборча процедура 

визначена як встановлений нормами права порядок виконання відповідними 

суб’єктами певних дій у виборчому процесі. Чітка процедурна регламентація 

виборчого процесу має на меті забезпечити правову визначеність для усіх 

суб’єктів виборчого процесу та інших учасників виборчих правовідносин. 

Етап виборчого процесу визначено як юридичну конструкцію – процедурну 

модель відносно завершеної частини виборчого процесу, спрямованої на 

досягнення певної проміжної мети. Етапи виборчого процесу не завжди 

перебувають у взаємній причинно-наслідковій залежності, не формують чіткої 

послідовності в часі. 

У підрозділі 8.4 «Темпоральний аспект виборчого процесу» визначено часові 

характеристики виборчого процесу. Як цілеспрямований процес, що розвивається 

в часі, виборчий процес характеризується власними часовими межами, а також 

строками здійснення основних виборчих процедур і строками набуття і втрати 

(припинення) виборчо-процесуального статусу кожного суб’єкта виборчого 
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процесу. Специфіка виборчих строків проявляється у способі їх обчислення 

(ретроактивно відносно дня голосування), а також у їх перепиняльному характері. 

У підрозділі 8.5 «Принципи інституту виборчого процесу» визначено 

систему інституційних принципів цього правового інституту: принципи 

нейтральності влади, законності та публічності виборчого процесу. Наголошено, 

що єдиною непублічною процедурою у виборчому процесі є заповнення виборцем 

виборчого бюлетеня. Зазначені інституційні принципи є проекціями на інститут 

виборчого процесу як галузевих принципів виборчого права, так і окремих 

загальноправових, загальноконституційних чи загальнопроцесуальних принципів. 

Розділ 9 «Інститут органів адміністрування виборів та його принципи» 
містить 5 підрозділів. 

У підрозділі 9.1 «Правовий статус органів адміністрування виборів» 

розглянуто правовий статус виборчих комісій, сферу їх повноважень, їх місце в 

системі органів державної влади. Доведено, що органи адміністрування виборів є 

суб’єктами владних повноважень з функціями, характерними для органів 

виконавчої влади. Однак вони не належать до системи органів виконавчої влади, 

яку очолює Кабінет Міністрів України. Здійснена класифікація повноважень 

органів адміністрування виборів; обсяг повноважень істотно залежить від 

ієрархічного рівня виборчої комісії. 

У підрозділі 9.2 «Принципи інституту органів адміністрування виборів» 

проаналізовано правовий інститут органів адміністрування виборів як 

підсистему норм галузі виборчого права, які регулюють правовідносини щодо 

формування складу, статусу, повноважень і способу діяльності виборчої 

адміністрації. Цей інститут заснований на системі інституційних принципів, які 

визначають зміст, структуру і взаємну узгодженість його норм, – вимог 

незалежності, безсторонності, колегіальності, відкритості та професіоналізму. 

У підрозділі 9.3 «Принципи незалежності та безсторонності» розкрито зміст 

цих вимог. Незалежність виборчої адміністрації означає її адміністративну 

відокремленість від інших органів управління, заборону зовнішнього впливу на 

діяльність і характер рішень виборчі комісії у межах власної компетенції. Принцип 

безсторонності включає вимоги об’єктивності та політичної нейтральності виборчої 

адміністрації. 

У підрозділі 9.4 «Принципи колегіальності та відкритості» показано, що 

вимога колегіальності органу реалізується через дотримання кількісних критеріїв 

дієздатності органу, повноважності засідання (кворуму), прийняття рішення. 

Відкритість виборчої адміністрації означає, що діяльність органів адміністрування 

виборами здійснюється прозоро, а інформація, яка стосується їх діяльності, є 

публічною. 

У підрозділі 9.5 «Принцип професіоналізму та право бути членом виборчої 

комісії» визначено, що вимога професіоналізму виборчої адміністрації передбачає 

компетентне здійснення її повноважень членами комісій зі знанням виборчого 

законодавства, розумінням його духу та володінням відповідними вміннями та 

навичками, що поглинає вимогу законності діяльності виборчої адміністрації. 

Показано, що принципи інституту органів адміністрування виборів у своїй 



21 

реалізації вступають у певні суперечності. Проаналізовані способи формування 

складу органів адміністрування – урядовий, судовий, експертний та партійний – з 

точки зору ступеня дотримання цих принципів. Обґрунтовано позицію щодо 

ефективності в умовах України партійного способу. Запропоновано шляхи 

забезпечення належного професіоналізму членів комісій у цих умовах. 

Розділ 10 «Кодифікація виборчого законодавства як спосіб реалізації 

принципів виборчого права та стабільності виборчого законодавства» 
містить 7 підрозділів. 

У підрозділі 10.1 «Передумови кодифікації виборчого законодавства 

України» розглянуто еволюцію уявлень та аргументації на користь кодифікації 

виборчого законодавства, визначено об’єкт і предмет кодифікації. Встановлено, 

що виборче законодавство засноване на стабільних, конституційно закріплених 

принципах виборчого права, що відповідають міжнародним виборчим 

стандартам, складається із групи споріднених нормативно-правових актів зі 

спільним для них загальним предметом правового регулювання, відповідає 

критеріям придатності для галузевої кодифікації. 

У підрозділі 10.2 «Мета кодифікації виборчого законодавства України» 

визначено цілі кодифікації виборчого законодавства; до них, зокрема, віднесено: 

новелізацію регулювання на основі виборчої реформи; повноту регулювання, 

системність та узгодженість на основі системи принципів виборчого права; 

уніфікацію регулювання; підвищення рівня стабільності виборчого законодавства. 

У підрозділі 10.3 «Принцип стабільності виборчого законодавства» 

проаналізовано зміст та роль цього принципу у його взаємозв’язку з принципом 

динамізму законодавства та можливості його забезпечення при кодифікації 

виборчого законодавства. В основу стабільності виборчого законодавства 

покладено дві вимоги: стабільне розуміння змісту принципів виборчого права та 

заборону зміни істотних складових виборчого законодавства (у тому числі виборчої 

системи) незадовго до початку виборчого процесу чи внесення будь-яких змін під 

час виборчого процесу. Показано недостатність правових засобів для забезпечення 

належної стабільності виборчого законодавства. 

У підрозділі 10.4 «Виборче законодавство України як предмет кодифікації» 

досліджено законодавчий матеріал, який підлягає кодифікації. Запропоновано 

класифікацію джерел виборчого права України з урахуванням практики 

Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції. 

У підрозділі 10.5 «Обсяг та загальна характеристика кодифікації виборчого 

законодавства України» визначено галузевий характер кодифікації. Підкреслено 

необхідність розмежування нормативних приписів, які регулюють власне виборчі 

правовідносини і підлягають кодифікації, та приписів суміжного законодавства, 

щодо яких слід обмежитися досягненням їх узгодженості з приписами виборчого 

законодавства. 

У підрозділі 10.6 «Структура проекту Виборчого кодексу України» 

обґрунтовано доцільність побудови кодексу за пандектною системою з поділом 

нормативного матеріалу на Загальну та Особливу частини. У Загальній частині 

закріплюються принципи виборчого права та досягається максимально можлива 
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уніфікація законодавчого регулювання усіх типів виборів. Особлива частина 

містить приписи, які виражають специфіку регулювання кожного типу виборів; 

вона поділена на дві книги щодо загальнонаціональних та місцевих виборів. 

Внутрішня структура Загальної частини, а також кожної книги Особливої частини 

застосовує інституційний підхід. 

У підрозділі 10.7 «Окремі особливості законодавчої техніки при 

кодифікації виборчого законодавства України» наголошується на забезпеченні 

повноти регулювання та юридичної визначеності за допомогою належної 

детальності викладу. Підкреслено роль нормативних дефініцій, а також 

особливості постатейної побудови кодексу. Постатейна структура проекту 

Виборчого кодексу наведена у Додатку. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукову проблему формування основи цілісної 

доктрини виборчого права, заснованої на системі загальновизнаних принципів 

конституційного, галузевого та інституційного рівня, узгодженого з європейським 

виборчим доробком і покликаного з єдиних позицій регулювати усі типи і види 

виборів, та розробки на цій основі науково обґрунтованого підходу до кодифікації 

виборчого законодавства України. 

Проведені дослідження дозволяють дійти таких основних висновків. 

1. Завдяки чітко окресленому предмету, особливостям методу правового 

регулювання та розвинутій інституційній структурі виборче право складає 

окрему галузь публічного права, що базується на системі галузевих принципів. 

Принципи виборчого права мають нормативний характер і безпосередньо 

регулюють виборчі правовідносини, володіють пріоритетом порівняно із 

звичайними нормами виборчого права, які повинні відповідати цим принципам. 

2. Система принципів виборчого права у широкому розумінні включає не 

лише галузеві принципи виборчого права та принципи окремих інститутів 

виборчого права (принципи виборчого права у вузькому сенсі), але й більш загальні 

принципи права – принцип верховенства права та його складові, а також групу 

конституційно-правових принципів представницької демократії (принципи 

суверенітету народу, поділу влади, політичного плюралізму, народного 

представництва, а також принципи прямих і періодичних виборів). 

3. Принципи виборчого права в основному текстуально закріплені в 

Конституції та виборчому законодавстві України. Окремі принципи (справжніх 

чи чесних виборів) не сформульовані безпосередньо у нормативно-правових 

актах, мають неявний характер і випливають із сукупності норм виборчого 

права, формулюються судовою практикою або актами міжнародного права. 

4. Принципи виборчого права фіксуються як принципи-назви. Це породжує 

проблему їх регулятивного змісту. Зміст принципів-назв розкривається через 

систему правових вимог-складових, які закріплюються нормативно у 

виборчому законі, у правових позиціях судових рішень, у міжнародних 

виборчих стандартах або формулюються доктринально. 
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5. Зміст принципів виборчого права як загальних вимог може змінюватися 

(гнучкість принципів права) в окремих випадках: 1) в історичному контексті; 2) в 

рамках різних національних систем права; 3) у разі конфлікту принципів, який 

розв’язується через компроміс шляхом обмеження обсягу реалізації одного на 

користь іншого. Ситуації конфлікту різних принципів у рамках виборчого права 

типові (принципи вільних і чесних виборів та свобода вираження поглядів; 

принципи загального виборчого права й одноразового голосування). 

6. Міжнародний виборчий стандарт має обов’язкову та рекомендаційну 

частини. Обов’язкова частина містить певний принцип виборчого права як 

принцип-назву, викладений у міжнародно-правовому акті зобов’язального 

(авторитетного) характеру, та виклад в акті «м’якого» права мінімального 

змісту принципу-назви. Рекомендаційною частиною стандарту є зразки 

«належної практики», запозичені з досвіду різних держав. 

7. Міжнародні виборчі стандарти реалізуються у національному праві через 

механізми імплементації законодавчим або правозастосовним (через 

юрисдикційну діяльність судів та виборчих комісій) шляхом, а також через 

усвідомлену діяльність невладних суб’єктів виборчого процесу. В останньому 

випадку ефективність реалізації стандартів пов’язана з підвищенням рівня 

правової культури громадян. 

8. Представництво народу через органи місцевого самоврядування 

опосередковане і реалізується через уповноваження територіальної громади на 

формування виборних органів місцевого самоврядування. Представницький 

мандат депутата місцевої ради, сільського, селищного, міського голови є 

імперативним відносно територіальної громади. Мандат, імперативний щодо 

політичної партії, порушує природу місцевого самоврядування. 

9. Основними виборчими правами є активне, пасивне і номінаційне виборчі 

права. До похідних виборчих прав, пов’язаних з основними, належать 

суб’єктивні права, які набуваються у виборчому процесі у разі реалізації 

відповідним суб’єктом основних виборчих прав. Виборчі права реалізуються у 

публічно-правовій сфері. 

10. Зміст активного виборчого права полягає у праві голосувати на виборах. 

Сутність цього права не залежить від об’єкта голосування – окремого кандидата, 

списку кандидатів чи поєднання цих опцій. 

11. Зміст пасивного виборчого права полягає у праві бути кандидатом на 

виборах. Реалізація пасивного виборчого права полягає у реєстрації кандидата для 

участі у відповідних виборах. Кандидат, який бере участь у виборах, має законний 

інтерес – бути обраним. 

12. Акт висування кандидата реалізується через узгоджене волевиявлення 

двох суб’єктів, кожен з яких реалізує своє – пасивне та номінаційне – виборче 

право. Реалізація номінаційного виборчого права полягає в офіційному висуванні 

кандидата (кандидатів) та його (їх) подальшій реєстрації. Суб’єкт номінації має 

законні інтереси – реєстрацію висунутих ним кандидатів та їх обрання. 

13. Принцип загального виборчого права окреслює суб’єкта відповідного 

права. Загальність суб’єктивного виборчого права означає раціональне поширення 
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кола носіїв цього права і встановлення виборчих цензів володіння цим правом. 

Принцип загального виборчого права визначає прийнятні виборчі цензи; інші 

цензи є дискримінаційними, і їх застосування порушує принцип загального 

виборчого права. 

14. Принцип загального виборчого права стосовно права голосу встановлює 

цензи у залежності від типу виборів. Для місцевих виборів існують додаткові 

цензи, пов’язані з вимогою осілості. Тому активне виборче право слід розглядати 

у двох аспектах: як абстрактне (потенційне) право, що характеризує статус 

публічно дієздатного громадянина-виборця, і як конкретне право голосу на 

певних виборах. Усі виборці за статусом володіють правом голосу на загальних 

загальнонаціональних виборах. На проміжних чи повторних виборах народних 

депутатів і на місцевих виборах конкретне право голосу виборця за статусом 

додатково обмежене вимогами осілості. 

15. В Україні на місцевих виборах принцип загального виборчого права щодо 

права бути кандидатом значно менше обмежує суб’єкта цього права, аніж суб’єкта 

права голосу. Цим спростовується теза про похідний (від права голосу) характер 

пасивного виборчого права. Як право бути кандидатом, так і право голосу на 

конкретних виборах пов’язані з правовим статусом виборця. 

16. Суб’єктом номінаційного виборчого права в Україні не може бути 

визнаний виборець за статусом чи як носій конкретного права голосу. Законодавчо 

визначені способи висування кандидатів передбачають дві категорії суб’єктів 

номінаційного виборчого права – політичні партії та суб’єктів пасивного виборчого 

права на відповідних виборах при самовисуванні. Цим спростовується теза про те, 

що номінаційне виборче право є похідним від права голосу. 

17. З конституційності пасивного виборчого права випливає його 

пріоритет перед номінаційним та певні вимоги до інституту реєстрації 

кандидатів. З цієї причини неприйнятною є відмова у реєстрації чи скасування 

реєстрації кандидата за ініціативою партії – суб’єкта його висування, а також 

санкційні підстави відмови у реєстрації чи скасування реєстрації кандидата 

виборчою комісією (у позасудовий спосіб). 

18. Інститут реєстрації виборців має за мету забезпечувати дотримання 

принципів загального виборчого права та одноразового голосування, а також 

чесних виборів. Їх проекціями на цей інститут є принципи повноти, точності та 

публічності реєстру виборців. Для уникнення колізії принципу публічності 

реєстру із правом на захист приватного життя реєстрація виборців повинна 

використовувати лише нечутливі персональні дані. 

19. До складу принципу рівного виборчого права – проекції на галузь 

виборчого права загальноправового принципу рівності – входять вимоги 

рівного змісту та обсягу прав і рівних можливостей діяти, а також вимоги 

юридичної та фактичної рівності, проміжне становище між якими займає 

вимога пропорційної рівності. 

20. Принцип рівного виборчого права стосовно права голосу має два 

аспекти – формальний (рівність кількості голосів на кожних виборах) і 

матеріальний (рівність потенційної сили голосів виборців, оцінюваної до 
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проведення виборів). Формальна рівність права голосу є строгою: будь-яке 

порушення цієї вимоги кваліфікується як дискримінація. Матеріальна рівність 

права голосу реалізується лише приблизно. 

21. Принцип рівності стосовно пасивного виборчого права включає: 

рівність можливостей реалізувати пасивне виборче право; рівність правового 

статусу зареєстрованих кандидатів; рівність можливостей кандидатів діяти у 

виборчому процесі. Рівність пасивного виборчого права як конституційного 

вимагає строгої рівності усіх суб’єктів пасивного виборчого права щодо усіх 

складових. Виборча система паралельного змішування не забезпечує дотримання 

принципу рівного виборчого права стосовно кандидатів. 

22. Принцип рівності стосовно номінаційного права включає: рівність 

можливостей стати суб’єктами номінації кандидатів; рівність правового статусу 

суб’єктів номінації; рівність можливостей суб’єктів номінації діяти, 

домагаючись обрання висунутих ними кандидатів. Зміст цих вимог істотно 

залежить від природи суб’єкта номінації. 

23. Рівність можливостей партій реалізувати номінаційне право висування 

кандидатів визначається рівністю конституційно-правового статусу політичних 

партій. Право висувати кандидатів має належати партіям, які відповідають 

вимогам законодавства, зокрема щодо всеукраїнського характеру. Вимога 

рівності правового статусу партій як суб’єктів виборчого процесу означає рівний 

зміст та обсяг похідних виборчих прав. Така рівність може бути строгою або 

пропорційною, залежною від позавиборчих характеристик політичної партії 

(наявності парламентського статусу). 

24. Принцип вільних виборів як проекція на галузь виборчого права 

загальноправового принципу свободи визначає гарантії свободи діяльності 

суб’єктів виборчого процесу; він вимагає узгодження процедур вільної 

діяльності цих суб’єктів у межах їх прав чи повноважень з метою уникнення 

перешкод у реалізації виборчих прав та пов’язаних з виборами законних 

інтересів інших суб’єктів. Принцип вільних виборів містить дві складові – 

вимоги вільного формування волі виборців та вільного вираження їх волі. 

25. Визначення передвиборної агітації за критерієм цілей чи наслідків є 

неконструктивним. Передвиборну агітацію визначено через протиставлення 

інформаційному забезпеченню виборів, до якого слід відносити поширення виборчої 

інформації з дотриманням принципів об’єктивності, безсторонності, збалансованості, 

достовірності, повноти і точності поширюваної інформації. Передвиборна агітація – 

це поширення у виборчому процесі інформації, яка не відповідає цим принципам. 

26. Вимога чесних виборів – неявний принцип виборчого права, проекція 

загальноправових цінностей демократії, суверенітету народу та верховенства 

права. У широкому сенсі цей принцип вимагає, щоб вибори проводилися з 

дотриманням усіх принципів виборчого права; у такому сенсі це принцип 

справедливих виборів. Його основними складовими є: якість виборчого 

законодавства; безсторонність суб’єктів владних повноважень, недопущення 

зловживання адміністративними ресурсами; забезпечення спостереження за 

виборами; існування ефективної системи оскарження виборчих правопорушень. 
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27. Принцип чесних виборів у вузькому сенсі вимагає, щоб вибори не були 

фальсифікованими, щоб офіційні результати виборів відображали реальне 

волевиявлення виборців. 

28. Складовою принципу чесних виборів є вимога контролю дійсності 

виборів, що стосується усього перебігу виборчого процесу. Необхідна відмова від 

доктрини обов’язкового встановлення результатів виборів, закріпленої у чинному 

законодавстві. Оптимальною моделлю підсумкового контролю дійсності виборів є 

адміністративно-судова, у якій первинний контроль в обов’язковому порядку 

здійснюється органом адміністрування виборів при встановленні результатів 

виборів з подальшим ініціативним оскарженням у судовому порядку. 

29. Принцип справжніх виборів, який є міжнародним виборчим 

стандартом, – проекція на виборче право конституційного принципу політичного 

плюралізму. Справжніми є вибори, на яких виборцям пропонується реальний 

вибір між різними опціями (кандидатами, списками кандидатів), що виносяться 

на голосування. 

30. Зміст принципу прямих виборів полягає у вимозі формування складу 

виборного органу чи обрання посадової особи способом, заснованим на 

безпосередньому причинно-наслідковому зв’язку між підсумками голосування 

виборців та результатами виборів, коли між волевиявленням електорату і 

результатами виборів відсутнє будь-чиє  проміжне волевиявлення. Принцип 

прямих виборів є конституційно-правовим принципом представницької демократії. 

31. Принцип періодичних виборів пов’язаний із встановленням строку 

повноважень складу виборного органу (виборної особи). Строк повноважень 

обмежений і встановлений наперед, він не може бути продовжений, хоча може 

бути скорочений. Принцип періодичних виборів є конституційно-правовим 

принципом представницької демократії. 

32. Голосування як інститут виборчого права характеризується 

інституційними принципами таємного, особистого, одноразового і 

факультативного голосування. 

33. Принцип таємного голосування означає заборону розголошення змісту 

волевиявлення конкретного виборця. Цей принцип забезпечує 

безвідповідальність виборця за зміст свого волевиявлення. Таємність 

голосування пов’язана з принципом вільних виборів, але є окремим 

інституційним принципом. Слабка форма принципу визнає збереження таємниці 

власного волевиявлення правом виборця, сильна форма – обов’язком виборця. 

34. Вимога особистого голосування – інституційний принцип, який не 

випливає з інших принципів виборчого права, зокрема, принципу прямих виборів. 

35. Принцип одноразового голосування означає, що усі голоси, які 

легально належать виборцю у всіх виборах, голосування на яких проводиться в 

один день, були подані на одній виборчій дільниці й одночасно. Вимога 

одноразового включення виборця до реєстру виборців та списків виборців є 

наслідком принципу одноразового голосування. 

36. Вимога факультативного голосування є наслідком розуміння активного 

виборчого права як суб’єктивного права; причиною її виокремлення як 
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інституційного принципу є прийняття у виборчому праві окремих держав 

альтернативного принципу обов’язкового голосування. Вимога добровільної 

участі виборців у голосуванні, як і принцип вільних виборів, є проекціями 

загальноправового принципу свободи, чим і визначається їх взаємозв’язок. 

37. Виборчий процес – це нормативно врегульоване суспільно-політичне 

явище, що розвивається у часі, у якому цілеспрямовано діють відповідно до 

визначених процедур суб’єкти, наділені виборчо-процесуальною 

правосуб’єктністю (діяльнісне розуміння виборчого процесу). Суб’єктом 

виборчого процесу є учасник виборчих правовідносин, який діє у виборчому 

процесі з власної ініціативи з метою реалізації власних виборчих прав і 

законних інтересів або специфічних повноважень. Виборчий процес є 

різновидом юридичного неюрисдикційного процесу. 

38. Правовий інститут виборчого процесу є системою інституційних 

принципів та норм, які визначають порядок діяльності учасників виборчих 

правовідносин у виборчому процесі. Виборчий процес як інститут виборчого 

права співвідноситься з виборчим процесом у його діяльнісному розумінні як 

форма і зміст. 

39. Виборча процедура – це встановлений нормами права порядок 

виконання відповідним суб’єктом певних дій у виборчому процесі. Сукупність 

виборчих процедур визначає процедурний аспект виборчого процесу. Чітка й 

однозначна процедурна регламентація виборчого процесу має на меті 

забезпечити правову визначеність для усіх суб’єктів виборчого процесу та інших 

учасників виборчих правовідносин. 

40. Виборчий процес має власні часові межі, строки здійснення основних 

виборчих процедур, строки набуття і втрати (припинення) виборчо-

процесуального статусу кожного суб’єкта виборчого процесу, чим визначається 

темпоральний аспект виборчого процесу. Більшість виборчих строків 

обчислюються ретроактивно відносно дня голосування. Істотною 

характеристикою виборчих строків є їх перепиняльний характер. 

41. До інституційних принципів виборчого процесу належать вимоги 

нейтральності влади, законності та публічності. Ці принципи є проекціями на 

інститут виборчого процесу як деяких галузевих принципів виборчого права, так і 

окремих загальноправових, конституційних чи загальнопроцесуальних принципів. 

42. Правовий інститут органів адміністрування виборів регулює 

правовідносини, пов’язані з формуванням складу, статусом, повноваженнями і 

способом діяльності виборчої адміністрації. Органи адміністрування виборів – 

це спеціальні державні колегіальні органи з функціями, характерними для органів 

виконавчої влади. Однак вони не належать до системи органів виконавчої влади, 

яку очолює Кабінет Міністрів України. 

43. Правовий інститут органів адміністрування виборів заснований на 

принципах незалежності, безсторонності, колегіальності, відкритості та 

професіоналізму. Принципи інституту органів адміністрування виборів у своїй 

реалізації вступають у суперечності. Способи формування складу органів 

адміністрування виборів – урядовий, судовий, експертний та партійний, а також їх 
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різноманітні поєднання – різною мірою забезпечують дотримання цих 

інституційних принципів та їх компроміс. 

44. Принципи виборчого права вимагають повної, послідовної і 

взаємоузгодженої законодавчої реалізації. Найбільш ефективним засобом 

реалізації принципів виборчого права є кодифікація виборчого законодавства. 

Оптимально, коли кодифікований акт є єдиним законодавчим актом у 

відповідній сфері; тим самим забезпечується повнота і цілісність регулювання 

відповідної групи правовідносин. 

45. Основними цілями кодифікації виборчого законодавства є: 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, мінімізація 

предмета регулювання підзаконними актами; уніфікація регулювання однорідних 

виборчих процедур для різних типів виборів; забезпечення юридичної 

визначеності, створення належних умов свідомої правомірної діяльності суб’єктів 

виборчих правовідносин; створення умов для стабільності виборчого 

законодавства; забезпечення достатньої зручності користування. Обов’язковою 

метою кодифікації виборчого законодавства є його істотна новелізація. 

46. В основі стабільності виборчого законодавства лежать вимоги єдиного 

розуміння змісту принципів виборчого права, заборони зміни істотних складових 

виборчого законодавства (у тому числі виборчої системи) перед виборчим 

процесом чи внесення будь-яких змін під час виборчого процесу. Вимога 

стабільності не суперечить еволюції виборчого законодавства в бік повнішої 

реалізації принципів виборчого права та міжнародних виборчих стандартів. 

47. Для структури Виборчого кодексу найбільш придатна пандектна система: 

нормативний матеріал поділяється на Загальну та Особливу частини. Загальна 

частина закріплює основні принципи виборчого права та забезпечує уніфікацію 

законодавчого регулювання усіх типів виборів. Внутрішня структура Загальної 

частини упорядкована за інституційним підходом. Особлива частина містить 

приписи, які виражають специфіку регулювання кожного типу виборів. 
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АНОТАЦІЯ 

Ключковський Ю.Б. Принципи виборчого права: доктринальне 

розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні. – 

Монографія. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертація (у формі монографії) присвячена дослідженню системи 

принципів виборчого права, їх змісту і ролі для виборчого права. Здійснена 

систематизація принципів права, які чинять істотний вплив на правове 

регулювання виборів. Ці принципи розглядаються у взаємозв’язку з 

міжнародними виборчими стандартами. 

Досліджено принципи загального і рівного виборчого права, вільних, 

чесних і справжніх виборів. Розглянуто систему суб’єктивних виборчих прав, 

розкрито їх зміст. 

Проаналізовано окремі інститути виборчого права. Розглянуто проблему 

кодифікації виборчого законодавства. Запропоновано структуру Виборчого 

кодексу України. 

Ключові слова: принципи виборчого права, міжнародні виборчі стандарти, 

суб’єктивні виборчі права, загальне і рівне виборче право, вільні та чесні вибори, 

таємне голосування, виборчий процес, кодифікація виборчого законодавства. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ключковский Ю.Б. Принципы избирательного права: доктринальное 

понимание, состояние и перспективы законодательной реализации в 

Украине. – Монография. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация (в форме монографии) посвящена исследованию системы 

принципов избирательного права. Предложена систематизация принципов права, 

осуществляющих значительное влияние на правовое регулирование выборов. 
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Эти принципы рассматриваются во взаимосвязи с международными 

избирательными стандартами. 

Исследованы принципы всеобщего и равного избирательного права, 

свободных, честных и настоящих выборов. Рассмотрена система субъективных 

избирательных прав, раскрыто их содержание. Проанализированы отдельные 

институты избирательного права. Рассмотрена проблема кодификации 

избирательного законодательства. Предложена структура Избирательного 

кодекса Украины. 

Ключевые слова: принципы избирательного права, международные 

избирательные стандарты, субъективные избирательные права, всеобщее и 

равное избирательное право, свободные и выборы, тайное голосование, 

избирательный процесс, кодификация избирательного законодательства.  

 

SUMMARY 

Kliuchkovskyi Yu.B. Principles of electoral law: doctrinal understanding, 

status and prospects of legislative implementation in Ukraine. – Monograph. 

Thesis for the degree of Doctor in Law, speciality 12.00.02 – constitutional law; 

municipal law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis (in the form of monograph) deals with investigation of the system of 

principles of electoral law, of their content and the role for the electoral law as a branch 

of law. The principles of electoral law are considered in the context of general theoretic 

problem of principles of law, of their meaning as high imperative requirements. The 

problem of the content of principles fixed with their names only is considered; its 

solution is proposed by a way of formulating legal requirements being constituents of 

the corresponding principle. The systematization of principles of law influencing 

substantially on the legal regulation of elections is made. Besides the most general 

principle of the rule of law, groups of constitutional principles of representative 

democracy, branch principles of the electoral law (including principles of universal and 

equal suffrage, free, fair and genuine elections) as well as institutional principles of 

some election law institutes (especially, institutes of voting, electoral process, election 

management bodies) are highlighted. 

Principles of electoral law are considered in close connection with 

international electoral standards. The three-level structure of international legal 

electoral standards is determined consisting of a proclamation of a principle-name 

with obligatory international legal instrument, of defining a general content of such 

a principle with a convincing soft law act, and of recommendatory good practice 

illustration of implementation of principle-standard in frames of national legal 

systems. The role of European electoral standards being common principles for 

national law of countries belonging to European civilization is shown forming in 

turn the base of European electoral heritage – common electoral law of European 

states. 

Electoral law principles are investigated using comparative legal approach. 

Provisions of domestic electoral law are considered comparing with corresponding 
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provisions of Polish and Russian national electoral law, in some cases other European 

states, taking into account positions of Venice Commission, ODIHR/OSCE as well as 

case law of European Court of Human Rights. 

The essence and ways of implementation of principles of universal and equal 

suffrage, free, fair and genuine elections are studied. The system of electoral rights is 

considered, their essence is shown in the context of principles of universal and equal 

suffrage. The existence of nomination electoral right is proven; its specific 

connection with passive electoral right is disclosed. 

The natural (permissible according to the principle of universal suffrage) and 

discriminatory qualification requirements for active and passive electoral rights are 

analysed. The legal status of voter as publicly capable citizen is proposed to be 

introduced. It is proven that fundamental electoral rights are mutually independent 

but all they originate from the voter status. The internal structure of the principle of 

equal suffrage is determined. The necessity is shown to distinguish requirements of 

equal content and amount of rights and of equal opportunities to act to realize them. 

The principle of free elections is investigated as a demand to provide free activity 

of the electoral process subjects. The principle of fair elections is considered sensu 

largo and sensu stricto. Introducing the obligatory final checking of election validity is 

proposed as a guarantee of the principle of fair election observance. 

The principles of direct and periodic elections are shown to be qualified as 

constitutional principles of representative democracy, being not branch principles of 

electoral law. 

Some constituents of the electoral law are analysed, especially institutes of 

voting, of electoral process and of election management bodies. The place of these 

institutes in the system of electoral law and their legal value are determined, their 

institutional principles are formulated. 

The final chapter is devoted to the problem of codification of domestic electoral 

legislation being the way of realization of the system of electoral law principles as 

well as the principle of stability of electoral legislation. Electoral legislation is proven 

to correspond to the codification criteria being founded on the system of 

constitutionally fixed principles. The structure of the draft of Electoral code of 

Ukraine is proposed. 

Key words: principles of electoral law, international electoral standards, 

electoral rights, universal and equal suffrage, free and fair elections, secret voting, 

electoral process, codification of electoral legislation. 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарнітура Таймс. Формат 60х84/16. 

Наклад 120. Папір офсетний. Ум.-др. арк. 1,9. 

Підписано до друку 04.03.2019. Замовлення 359. 

 

Надруковано в «МП Леся». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

суб’єктів видавничої справи серія ДК № 892 від 08.04.2002. 

 

«МП Леся» 

03148, Київ, а/с 115. 

Тел./факс: (066) 60-50-199, (098) 455-41-17 

E-mail: lesya3000@ukr.net 


