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АНОТАЦІЯ 

 

Басалаєва А.В. CУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ВИБОРЧОГО ПРАВА. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософїї поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора філософіі в галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» – Київський національний університет імені 

Т.Г. Шевченка, Київ, 2020. 

У дисертації проведено комплексне наукове дослідження судового 

контролю виборчого процесу як інструменту захисту виборчого права. 

Визначено авторський підхід до розуміння категорії «судовий контроль 

виборчого процесу». В основу розмежування таких категорій, як «захист 

виборчого права» та «охорона виборчого права» покладено встановлення таких 

критеріїв, як суб’єктний склад правовідносин та способи відновлення 

порушеного права. 

Визначено, що судовий контроль виборчого процесу реалізується у 

безпосередній (шляхом визначення відповідності підзаконних нормативно-

правових актів щодо регулювання загальнонаціональних та місцевих виборів 

вимогам Конституції України, що здійснюється у порядку конституційного 

судочинства) та опосередкованій формах (шляхом врегулювання наявних 

публічно-правових спорів, пов’язаних із порушенням активного та пасивного 

виборчого права, чи із створення можливості його порушення). 

Охарактеризовано предметно-галузеву спрямованість здійснення 

конституційного судочинства як окремого виду юридичного процесу в сфері 

захисту виборчих прав. Способи здійснення конституційного контролю 

виборчого процесу передбачають визначення конституційності актів виборчого 

законодавства України, серед яких, окрім законодавчих, можуть бути і 

підзаконні нормативно-правові акти. 
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Зроблено висновок про те, що сутність конституційного контролю за 

виборчим процесом полягає у забезпеченні ефективності та якості здійснення 

законодавчого процесу. Діяльність Конституційного Суду України є не лише 

гарантією дотримання прав і свобод людини, а і виступає певним «вектором», 

який має бути врахований законодавцем при здійсненні перспективної 

правотворчої діяльності. Зокрема, розгляд та вирішення конституційної скарги у 

справі № 6-р/2019 дозволив визначити наявну прогалину у правовому 

регулюванні суспільних відносин в Україні, а саме : необхідність встановлення 

нормативного розуміння категорій «публічний інтерес» та «легітимні 

очікування». 

Наголошено, що підвищення якості норм виборчого законодавства 

України безпосередньо залежить від встановлення механізмів конституційної 

відповідальності народних депутатів України та інших суб’єктів публічного 

управління, які за їх відсутності, нехтують необхідністю дотримання вимог, 

визначених у рішеннях Конституційного Суду України, що підтверджується 

існуючою правотворчою практикою. 

Визначено роль та значення загальних та адміністративних судів як 

суб’єктів реалізації механізму правового захисту виборчих прав. Підкреслено, 

що ефективність здійснення судового контролю загальними місцевими судами 

визначається необхідністю дотримання принципу верховенства права при 

врегулюванні виборчих спорів, що досягається в тому числі відмовою від 

застосування надмірного формалізованого підходу до їх врегулювання з 

врахуванням їх специфіки. Обґрунтовано доцільність поступової перспективної 

відмови від віднесення загальних місцевих судів до системи суб’єктів розгляду 

та вирішення виборчих спорів, що сприятиме збереженню унікальної сутності 

системи адміністративної юстиції як складової системи «стримувань та 

противаг» у механізмі публічного управління. 

Зроблено висновок щодо доцільності уніфікації застосування практики 

ЄСПЛ у діяльності судів національної системи судочинства, що пов’язується із 

необхідністю забезпечення Міністерством юстиції України систематизації 
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офіційних перекладів таких рішень шляхом створення загального реєстру рішень 

у справах, пов’язаних із захистом суб’єктивних публічних прав громадян 

(зокрема, як рішень у справах, що порушувались проти України, так і рішень у 

справах проти інших держав).  

Визначено, що межі здійснення судового контролю ЄСПЛ залежать від  

характеру та суб’єктного складу виборчого спору, що пов’язується із 

застосуванням категорії «законодавчий орган» та процедури його формування. 

При цьому встановлено, що тлумачення такої категорії не відповідає визнаним у 

національній правовій системі науковим та практичним підходам, і допускає 

поширення юрисдикції ЄСПЛ і на врегулювання спорів, пов’язаних із 

формуванням муніципальних виборчих органів, за умови, що останні мають 

суспільно важливі повноваження у сфері публічного управління, і при цьому 

забезпечення законності таких виборів має підвищений публічний інтерес. 

Підкреслено, що ефективність забезпечення реалізації права на захист 

суб’єктивного виборчого права шляхом звернення до ЄСПЛ пов’язується в тому 

числі із встановленням механізмів відповідальності адміністративних органів, 

зобов’язаних виконувати відповідні резолюції, прийняті в результаті 

функціонування системи європейського судового захисту прав і свобод людини.  

Здійснено характеристику виборчих прав громадян України як предмету 

захисту у порядку адміністративного судочинства. Виборчі права громадян 

України віднесено до категорії суб’єктивних публічних прав. Обґрунтовано 

доцільність віднесення реалізації суб’єктивних виборчих прав до форм 

здійснення публічного управління населенням України.  

Наголошено, що реалізація суб’єктивних публічних прав є вторинним по 

відношенню до задачі забезпечення прав людини, що забезпечують її фізичне 

буття. З врахуванням зазначеного обґрунтовується авторський підхід щодо 

необхідності забезпечення захисту життя та здоров’я людини у процесі реалізації 

наданих їй суб’єктивних публічних прав. Підкреслено, що реалізація виборчих 

прав є неможливою поза участі індивідуумів у виборчому процесі. 
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Обґрунтовано, що суб’єктний склад виборчого спору визначається його 

змістом і може не збігатися із суб’єктним складом виборчого процесу. 

Ініціювання учасником виборчого процесу розгляду та вирішення виборчого 

спору має бути обґрунтовано, як правило, наявністю порушення його права чи 

інтересу у досліджуваній сфері. 

На підставі аналізу практики Європейського Суду з прав людини (зокрема, 

рішення у справі «Шаповалов проти України») аргументовано необхідність 

законодавчого закріплення права людини як носія виборчих прав на 

безперешкодне звернення до суду за захистом цих прав незалежно від того, чи є 

ця особа суб’єктом учасником виборчого процесу чи ні.  

Визначено, що реалізація функції судового контролю виборчого процесу 

щодо уникнення зловживання процесуальними та матеріальними правами, 

пов’язаного із звільненням від сплати судового збору (ст. ст. 273-279 КАС 

України) забороняє застосування до сторін адміністративної справи штрафних 

судових санкцій, однак, не виключає можливості застосування до порушників 

заходів виховної та попереджувальної дії (в тому числі, у вигляді публічного 

попередження).  

Обґрунтовано, що досягнення оптимізації здійснення системи судового 

контролю у сфері забезпечення та захисту виборчих прав громадян України 

вимагає запровадження системи електронного судочинства. Підкреслено, що 

саме створення єдиної інформаційної системи сприятиме забезпеченню 

реалізації принципу оперативного врегулювання виборчих спорів, зокрема, з 

питань уточнення списків виборців.  

Ключові слова: адміністративний суд, адміністративна процедура, 

виборчі права, захист, правореалізація, суб’єктивні публічні права, судочинство. 
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ABSTRACT 

 

Basalaieva A. V. JUDICIAL REVIEW OF THE ELECTORAL PROCESS 

AS AN INSTRUMENT OF ELECTORAL RIGHT PROTECTION. – Qualifying 

scientific work presented as a manuscript. 

Ph.D. thesis undertaken in research specialization 081 «Law» (08 – Law). – 

Institute of Law of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

Presented PhD dissertation is devoted to the complex scientific research of 

judicial review of electoral process as the instrument of electoral rights protection. 

Within a doctrinal aim, the author’s approach to understanding the category 

“judicial review of the electoral process” is established. The distinction between such 

categories as “protection of citizens’ electoral rights” and “preservation of citizens’ 

electoral rights” is based on the establishment of such criteria as the subjective 

composition of legal relations and the ways to restore the violated right. 

It has been revealed that judicial review of the electoral process is realized in 

direct (by determining the compliance of secondary legislation on the regulation of 

national and local elections with the requirements of the Constitution of Ukraine; this 

type of review is carried out in the form of constitutional proceedings) and indirect 

forms (by resolving existing public disputes, related to the violation of active and 

passive electoral rights, or by creating the possibility of its violation). 

The subject-branch orientation of the implementation of constitutional 

proceedings as a separate type of legal process in the field of protection of electoral 

rights is characterized thoroughly. The means of implementation of constitutional 

review over the electoral process include defining the constitutionality of domestic 

electoral legislation acts, among which, in addition to legislative, there may be other 

acts of secondary legislation. 

It is concluded that the essence of constitutional review over the electoral process 

is to ensure the efficiency and quality of the legislative process. It is argued that activity 

of the Constitutional Court of Ukraine is not only a guarantee of observance of human 
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rights and freedoms, but also this mechanism acts as certain “development thrust” that 

must be taken into account by the legislator during the potential law-making activity. 

Specifically, the consideration and resolution of the constitutional complaint in the case 

№ 6-r/2019 allowed the author to identify the existing gap in the legal regulation of 

public relations in Ukraine, namely: the need to establish a normative understanding of 

the categories “public interest” and “legitimate expectations”. 

It has been pointed out that improvement of the quality of Ukrainian election 

legislation directly depends on the establishment of mechanisms of constitutional 

responsibility of people’s deputies of Ukraine and other public administration entities. 

Particularly, as demonstrated in certain law-making practice, the absence of afore cited 

mechanisms creates the situation when public officials neglect the need to comply with 

the requirements determined in the decisions of the Constitutional Court of Ukraine. 

The role and significance of general and administrative courts as subjects of 

realization of the mechanism of electoral rights legal protection are defined. It is 

emphasized that the effectiveness of judicial review made by general local courts is 

determined by the need to adhere to the rule of law in resolving election disputes. This 

is achieved by refusing to apply an excessively formalized approach to their settlement, 

especially with referents to their specifics. The expediency of gradual long-term 

abandonment of general local courts to the system of subjects of consideration and 

resolution of electoral disputes is substantiated. As the author notes, this will help to 

preserve the unique essence of the administrative justice system as a component of 

“checks and balances” in the public administration mechanism. 

The author assumes that it is of utmost importance to unify the application of 

European Court of Human Rights (hereinafter referred to as the ECtHR or the Court) 

practice in the courts of the national judicial system. In turn, this unification is primarily 

associated with the need for the Ministry of Justice of Ukraine to systematize official 

translations of such decisions by creating a general register of decisions in cases related 

to the protection of subjective public rights (namely, both decisions in cases initiated 

against Ukraine and decisions in cases against other states). 
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It is defined that the limits of judicial review made by the ECtHR depend on the 

nature and subjective composition of the electoral dispute, which is associated with the 

use of the category “legislature” and the procedure for its formation. It is established 

that the interpretation of this category does not correspond to the scientific and practical 

approaches recognized in the national legal system. Consequently, this contributes to 

the extension of the Court’s jurisdiction, particularly, in terms of the resolution of 

disputes related to the formation of municipal election bodies, provided that the latter 

have socially important powers in public administration sphere, while ensuring the 

legitimacy of such elections has an increased public interest. It is noted that the 

effectiveness of ensuring the implementation of the right to protection of subjective 

electoral right by recourse to the ECtHR is associated, inter alia, with the establishment 

of mechanisms of accountability of administrative bodies that are obliged to implement 

relevant resolutions adopted as a result of the functioning of the European judicial 

system for the protection of human rights and freedoms. 

Special focus in this dissertation is centered to the characteristics of the electoral 

rights of Ukrainian citizens as a subject of protection within the administrative 

proceedings. Against this background, the electoral rights of Ukrainian citizens are 

classified as the category of subjective public rights. The expediency of classifying the 

implementation of subjective electoral rights as a form of public management of the 

population of Ukraine is substantiated. 

The author emphasizes that the implementation of subjective public rights 

should be deemed as secondary to the task of ensuring human rights that ensure its 

physical existence. In the view of the above, the author’s approach on the promotion 

of the protection of human life and health in the process of realization of the subjective 

public rights is substantiated.  In that context, it is stressed that the exercise of electoral 

rights is impossible without the participation of individuals in the electoral process. 

It is substantiated that the subjective composition of the election dispute is 

predetermined by its content and may not coincide with the subjective composition of 

the election process. Initiation by the participant of the election process of 
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consideration and resolution of the election dispute should be underpinned, as a rule, 

by the existence of violation of individual's right or interest in the investigated sphere. 

Based on the analysis of the ECtHR’s case law (in particular, the case of 

“Shapovalov v. Ukraine”), it is indicated the need for legislative enshrinement of 

human's right as a holder of electoral rights to unimpeded recourse to the court in order 

to protect these rights, regardless of whether participant in the election process or not. 

It is determined that the implementation of the judicial review function in the 

election process domain in terms to avoid the abuse of procedural and substantive 

rights associated with the exemption from court fees (Articles 273-279 of 

Administrative Procedure Rules of Ukraine) prohibits the application of penalties to 

the parties in administrative case. However, it does not exclude the possibility of 

applying to violators the measures of educational and preventive action (including in 

the form of public warning). 

Finally, it is substantiated that the improvement of the judicial review system in 

the field of ensuring and protecting the electoral rights of Ukrainian citizens requires 

the establishment of an electronic judicial system. In addition, the creation of a single 

information system will ensure the implementation of the principle of prompt 

settlement of electoral disputes, in particular, on the issues of clarification of voter lists. 

 

 

Keywords: administrative court, administrative procedure, electoral rights, 

protection, law enforcement, subjective public rights, litigation. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Відповідно до ст. 38 

Конституції України реалізація громадянами виборчих прав є формою 

здійснення безпосередньої демократії, створення ефективних механізмів для 

забезпечення її впровадження вимагає постійного удосконалення та підвищення 

правової якості. Вирішальною ознакою впровадження «європейського 

публічного порядку» є створення дієвих ефективних механізмів реалізації форм 

безпосередньої та опосередкованої демократії. У справі «Фродль проти Австрії» 

Європейський Суд з прав людини наголосив на безумовному характері 

неприпустимості встановлення заборон, що обмежують чи унеможливлюють 

реалізацію наданого громадянам права обирати як гарантії забезпечення 

вільного та прозорого формування органів публічного управління сучасної 

держави. Зазначене встановлює особливу цінність та значущість виборчих прав 

як основи ефективної та змістовної політичної демократії, що вимагає створення 

спеціальної системи захисту з метою гарантії їх належної реалізації. Судовий 

контроль у реалізації виборчих процесів загальнонаціонального та місцевих 

рівнів належить до системи гарантій усунення можливих та наявних порушень 

виборчих прав громадян України. 

Реалізація функції судового контролю у виборчому процесі, її 

ефективність та дотримання дійсної «аполітичності» під час прийняття рішення 

в адміністративній справі мають розглядатись як відповідний «лакмусовий 

папірець» стану забезпечення принципів демократії та верховенства права в 

країні (зокрема, таким є висновок Європейського Суду з прав людини у справі 

«Намат Алієв проти Азербайджану»). 

Проблема забезпечення ефективності здійснення судового контролю за 

виборчим процесом належить до найбільш болючих та водночас надзвичайно 

актуальних тем наукових досліджень та пошуків представників юридичної 

спільноти. Варто вказати на наукові праці, присвячені загальним питанням 

досягнення ефективності забезпечення реалізації конституційних прав громадян 



17 
 

України, таких учених, як В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, А.І. Берлач, Л.Р. Біла-

Тіунова, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, Н.Л. Губерська, 

Е.Ф. Демський, М.В. Жушман, Н.І. Золотарьова, С.В. Ківалов, В.М. 

Колесниченко, В.К. Колпаков, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, 

Р.О. Куйбіда, Є.В. Курінний, Р.С. Мельник, О.М. Пасенюк, І.Л. Самсін, А.О. 

Селіванов, С.Г. Серьогіна, М.Ф. Стахурський, В.С. Стефанюк, М.М. Тищенко, 

О.І. Харитонова, М.І. Цуркан та ін.  

Безпосереднє спрямування на пошук шляхів оптимізації здійснення 

судового контролю за реалізацією та захистом виборчих прав є змістом наукових 

праць таких учених, як О.В. Бачеріков, В.М. Бевзенко, О.Ю. Іванченко, 

С.В. Кальченко, С.В. Ківалов, Ю.Б. Ключковський, М.І. Козюбра, Р.О. Куйбіда, 

О.М. Пасенюк, Є.В. Сердюк, М.І. Смокович та ін. 

Виборчий кодекс України, що набрав чинності з 1 січня 2020 року, не 

вирішив низки нормативних колізій, які існували на момент його розробки та 

прийняття, зокрема, у частині дуалістичності підходів до врегулювання 

виборчих спорів, створення можливостей судового контролю за захистом 

активного виборчого права в день голосування, підвищення критеріїв 

професійного відбору представників виборчих комісій тощо.  

Зазначене вище посилює актуальність проведення комплексної наукової 

розробки, спрямованої на обґрунтування напрямів оптимізації здійснення 

судового контролю під час організації підготовки та проведення виборів. 

Проголошений курс на євроінтеграцію, схвалений Верховною Радою України, 

вимагає розробки дієвого адміністративно-процесуального національного 

законодавства, реалізація положень якого б дала змогу забезпечити 

впровадження загальновизнаних стандартів проведення виборів у країні як 

основи розбудови правової, демократичної держави. При цьому попри 

активізацію кодифікаційної системоутворювальноі діяльності чинне 

національне законодавство недостатньою мірою відповідає встановленим 

стандартам забезпечення вільних прямих демократичних виборів, зокрема, у 

частині реалізації виборчих прав, порушення яких відбувається у день 
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голосування. Важливість досягнення належного рівня ефективності здійснення 

судового контролю, спрямованого на захист виборчих прав, є безумовною 

ознакою вирішення завдання розбудови демократичної держави, що обґрунтовує 

актуальність проведення комплексного наукового дослідження відповідної з 

тематики.  

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до загальної теми дослідження кафедри 

адміністративного права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Правове регулювання суспільних відносин в умовах 

демократизації української держави та інтенсифікації застосування інноваційних 

технологій в економічній сфері» (номер державної реєстрації 0110U006186) на 

2010–2020 роки. 

Тема дисертації безпосередньо пов’язана із здійсненням систематизаційної 

діяльності, спрямованої на гармонізацію виборчого та адміністративно-

судочинного законодавства, і відповідає вимогам реалізації положень  Концепції 

розвитку електронного урядування в Україні; Концепції розвитку електронної 

демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації; Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та плану заходів 

щодо її реалізації; Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій 

сфері; Стратегії інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та 

законами України права на період до 2019 року; Стратегії реформування 

державного управління України на період до 2021 року; Указів Президента 

України від 22 липня 1998 року № 810/98 «Про заходи щодо впровадження 

Концепції адміністративної реформи в Україні»; від 20 травня 2015 року 

№ 276/2015 «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки», від 26 травня 2015 року 

№ 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»; від 25 

серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері 

прав людини»; від 15 березня 2016 року № 96/2016 «Про рішення Ради 
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національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію 

кібербезпеки України». Дослідження проведено в рамках Пріоритетних 

напрямків розвитку правової науки на 2016–2020 рр., затверджених постановою 

загальних зборів НАПрН України від 3 березня 2016 року.  

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

систематизація та узагальнення знань для з’ясування сутності правовідносин із 

забезпечення ефективності здійснення судового контролю у процесі оскарження 

порушень виборчого законодавства, визначення галузево-правової належності 

реалізації провадження щодо врегулювання виборчих спорів, аргументації 

удосконалення категоріального апарату національного законодавства відповідно 

до загальновизнаних європейських стандартів у досліджуваній сфері, 

опрацювання пропозицій щодо адаптації адміністративного процесуального 

законодавства України до цих стандартів. 

Досягненню поставленої мети сприяло вирішення таких завдань: 

- обгрунтувати авторські дефініції категорії «судовий контроль виборчого 

процесу», встановити її сутність; 

- охарактеризувати предметно-галузеву спрямованість здійснення 

конституційного судочинства як окремого виду юридичного процесу в 

сфері захисту виборчих прав; 

- визначити роль та значення загальних місцевих та окружних 

адміністративних судів, а також апеляційних адміністративних судів як 

суб’єктів реалізації механізму правового захисту виборчих прав; 

- розкрити правову природу рішень Європейського суду з прав людини як 

впроваджувача міжнародних стандартів у сфері захисту виборчих прав; 

- виокремити напрями забезпечення дотримання принципу верховенства 

права судовими інституціями у сфері захисту виборчих прав;  

- здійснити характеристику виборчих прав громадян України як предмета 

захисту в порядку адміністративного судочинства; 

- обгрунтувати суб’єктний склад виборчого спору; 

- охарактеризувати строки у процесі вирішення виборчого спору; 



20 
 

- розкрити критерії встановлення предметної і територіальної підсудності 

адміністративних справ щодо виборчих спорів; 

- охарактеризувати стан та перспективи розвитку судового контролю 

виборчого процесу у сфері захисту виборчого права; 

- оцінити перспективи імплементанції міжнародних стандартів судового 

контролю виборчого процесу як інструменту захисту виборчого права у 

національне законодавство; 

- визначити способи удосконалення судового контролю виборчого процесу 

під час розгляду та вирішення виборчих спорів. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з здійсненням 

судового контролю у захисті виборчих прав громадян України. 

Предметом дослідження є судовий контроль виборчого процесу як 

інструмент захисту виборчого права. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали 

загальні та спеціальні методи наукового пізнання. За допомогою діалектичного 

методу розглянуто проблеми, які виникають у процесі здійснення судового 

контролю за реалізацією виборчого процесу в Україні, що сприяло 

формулюванню більш ґрунтовних та вичерпних висновків дисертаційної роботи. 

Історичний метод дав змогу дослідити закономірності формування інституту 

судового контролю у сфері захисту виборчих прав (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1). 

Використання законів формальної логіки та таких методів останньої, як індукція 

і дедукція, аналіз і синтез стало основою визначення напрямів оптимізації 

здійснення судового контролю у виборчому процесі (розділи 1, 3). Формально-

юридичний метод дав можливість здійснити характеристику критеріїв 

визначення предметної та територіальної юрисдикції судів у врегулюванні 

виборчих спорів, встановлення суб’єктного складу виборчих спорів та розкриття 

особливостей реалізації строків їх врегулювання  (підрозділи 2.2, 2.3, 2.4). 

Логіко-семантичний метод дав можливість побудувати, поглибити й 

конкретизувати категоріальний апарат (підрозділи 3.1, 3.2). За допомогою 

порівняльно-правового методу було визначено напрями оптимізації здійснення 
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судового контролю за виборчим процесом (підрозділ 3.2). Формально-

догматичний метод юридичної наукибуло використано для визначення 

нормативно-правового змісту здійснення судового контролю у виборчому 

процесі, виявлення наявних проблем та окреслення можливих шляхів їх 

розв’язання  (підрозділи 1.3, 1.4, 2.4, розділ 3).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, закони 

України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України і 

Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, а також міжнародні нормативно-

правові акти, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2013–2020 рр., відомості, що 

містяться в Єдиному реєстрі судових рішень України та на офіційних веб-сайтах 

суб’єктів публічної адміністрації, правова публіцистика, а також результати 

соціологічного опитування громадян у період 2018–2020 рр. (124 особи). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є першим комплексним науковим дослідженням, у якому розкрито сутність 

здійснення судового контролю виборчого процесу як інструменту захисту 

виборчого права. Унаслідок дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень, рекомендацій та висновків, зокрема:  

уперше:  

- з урахуванням правових висновків Європейського суду з прав 

людини аргументовано необхідність законодавчого закріплення права людини 

як носія виборчих прав на безперешкодне звернення до суду за захистом цих 

прав незалежно від належності її до суб’єктів виборчого процесу;  

-         визначено, що об’єктом судового контролю виборчого процесу є 

сукупність правовідносин, пов’язаних із реалізацією виборчих прав та інтересів 

його учасників, їх легітимних (законних) очікувань та публічного інтересу під 

час виборчого процесу; 
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- обґрунтовано доцільність законодавчого закріплення визначення 

вимог, що висуваються до членів виборчих комісій, у частині встановлення 

обмеження щодо доступу до такої діяльності за відсутності спеціальної освіти у 

сфері права, правоохоронної діяльності тощо або проходження сертифікованих 

курсів підготовки; 

удосконалено: 

- критерії судового контролю під час розгляду та вирішення виборчих 

спорів, що визначаються необхідністю забезпечення вимоги безперервності 

виборчого процесу; 

- аргументацію доцільності активізації інкорпоративних процесів 

систематизації перекладів рішень ЄСПЛ як загалом, так і з питань реалізації та 

захисту виборчих прав громадян України, що пов’язується із внесенням змін до 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини», сутність яких полягає у визначенні органу 

державної влади зобов’язаного забезпечити створення єдиного уніфікованого 

реєстру офіційних перекладів рішень ЄСПЛ  як проти України, так і проти інших 

держав; 

- учення про адміністративну юстицію як складову системи 

«стримувань та противаг» у механізмі публічного управління, що вимагає 

здійснення поступової перспективної відмови від віднесення загальних місцевих 

судів до системи суб’єктів розгляду та вирішення виборчих спорів; 

набули подальшого розвитку: 

- визначення сутності судового контролю виборчого процесу як складової 

механізму реалізації функції здійснення правосуддя із розгляду та вирішення 

публічно-правових спорів, пов’язаних із порушенням реалізації суб’єктивного 

виборчого права чи створенням умов до його ймовірного порушення; 

- розуміння співвідношення таких категорій, як «захист виборчого права» 

та «охорона виборчого права», в основу розмежування яких покладено 

застосування таких критеріїв, як суб’єктний склад правовідносин та способи 

відновлення порушеного права; 
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- обґрунтування доцільності розгляду та вирішення виборчих спорів у 

порядку електронного судочинства як гарантії судового захисту виборчих прав 

громадян України, що створює можливості для оперативного врегулювання 

спорів, зокрема, з питань уточнення списків виборців у визначений 

законодавством дводенний строк розгляду таких справ;  

- характеристика  інструментів застосування міжнародних стандартів 

судового захисту виборчого процесу, до якої належить: забезпечення 

доступності реалізації механізмів судового оскарження порушення виборчих 

прав на будь-якому етапі виборчого процесу; суб’єктний склад процесуальних 

правовідносин з питань оскарження дій, результатів дій та бездіяльності 

учасників виборчого процесу; допустимість втручання судових органів у межі 

здійснення дискреційних повноважень суб’єктів виборчих правовідносин, що 

має бути обгрунтовано необхідністю реалізації публічного інтересу, активного 

та пасивного виборчих прав; 

- аргументація активізації систематизаційної діяльності з 

удосконалення національного законодавства України, спрямованої на 

розв’язання правозастосовних проблем, що виникають за відсутності таких 

ключових законодавчих актів, як Закон України «Про нормативно-правові акти».  

Практичне значення отриманих результатів. Основні положення, 

висновки та рекомендації, висловлені в роботі, можуть бути використані у:  

- правотворчості – шляхом внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України, Виборчого кодексу України та інших законодавчих та 

підзаконних нормативно-правових актів; 

- правозастосуванні – шляхом практичного втілення в діяльності 

Центральної виборчої комісії, дільничних, окружних або територіальних 

виборчих комісій, адміністративних та загальних адміністративних судів 

положень про види, способи, суб’єктів, причини і чинники порушень виборчих 

прав громадян;  

- навчальному процесі – шляхом використання основних положень роботи 

під час проведення семінарських і практичних занять та підготовки відповідних 
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матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для навчальної літератури та 

навчально-методичних матеріалів;  

- науково-дослідній сфері – шляхом проведення подальших досліджень 

питань удосконалення механізму здійснення судового контролю  виборчого 

процесу. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 

самостійно, з використанням новітніх здобутків вітчизняної та зарубіжної науки 

адміністративного права, усі викладені в ньому положення і висновки 

обґрунтовано на основі власних досліджень автора. У співавторстві 

опубліковано наукову статтю «Constitutional review in the system of protecting the 

electoral rights of Ukrainian citizens : status and perspectives of regulatory base 

development» (2020 р.) (здобувач обгрунтував пропозиції щодо доцільності 

закріплення на законодавчому рівні строків здійснення конституційного 

судового контролю виборчого процесу, а також аргументував доцільність 

запровадження законодавчої заборони подання конституційної скарги під час 

виборчого процесу). У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, не 

використовувалися. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження, його основні 

висновки та рекомендації опубліковано в тезах доповіді на науково-практичних 

конференціях: «Стан та перспективи розвитку юридичної науки» (м. Дніпро, 

2016 р.), «Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку» 

(м. Запоріжжя, 2017 р.), «Інноваційний розвиток правової науки в умовах 

модернізації суспільства» (м. Київ, 2020 р.), «Сучасні проблеми правової 

системи та державотворення в Україні» (м.Запоріжжя, 2020), «Правова 

система України в умовах євроінтеграції» (м. Дніпро, 2020 р.), «Запорізькі 

правові читання» (м. Запоріжжя, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження було опубліковано у 7 наукових статтях, з них 5 – у наукових 

фахових виданнях України з юридичних наук, 1 – у зарубіжному науковому 

періодичному виданні іншої держави з фахового напряму, з якого підготовлено 
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дисертацію, одна стаття – у науковому виданні, яке індексується у науково-

метричній базі «Web of science», а також у 6 тезах доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації детерміновані поставленими метою і 

завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які 

містять 12 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 266 сторінок, у тому числі основного 

тексту – 168 сторінки. Список використаних джерел налічує 385 найменувань.  
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Розділ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВОГО 

КОНТРОЛЮ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ВИБОРЧОГО 

ПРАВА 

 

1.1. Поняття та правова природа судового контролю виборчого 

процесу у сфері захисту виборчого права 

 

Реалізація виборчих прав має забезпечуватись належною системою 

законодавчих гарантій [71, с. 98], у тому числі створенням дієвої системи їх 

захисту та охорони. Варто зазначити, що у доктрині вітчизняної юридичної 

науки не вироблено усталених підходів до визначення таких правових категорій, 

як «охорона суб’єктивного права» та «захист суб’єктивного права».  

Якщо звернутися до Великого тлумачного словника сучасної української 

мови, то визначення поняття здійснюється шляхом вжиття термінологічного 

ряду із слів «обороняти», «охороняти кого-небудь від нападу чи замаху» [45, с. 

780]. Відповідно до Тлумачного словника С.І. Ожегова поняття «захист» 

ототожнюється зі словом «оборона» [175, с. 196]. Саме тому низка вчених 

обстоює позицію урівняня понять «охорона» та «захист». Зокрема, 

Л.Д. Воєводін, досліджуючи категорію охорони прав і свобод людини, визначає 

її через вжиття заходів із захисту порушеного права чи свободи [55, с. 61]. 

Прихильником такого підходу є і Т.М. Заворотченко [91, с. 78-80; 92, с. 68 та ін.].  

Утім такий підхід не єдиний. Багато авторів обґрунтовують доцільність 

розмежування таких правових категорій, як «охорона» і «захист», та зазначають: 

якщо реалізація першої полягає у вжитті заходів, здатних забезпечити успішні 

превенції правопорушень та усунення причин, що сприяють їх вчиненню, то 

створення системи захисту порушеного права передбачає впровадження 

сукупності необхідних форм та процедур, спрямованих на забезпечення 

примусового здійснення наданого права, що має застосовуватися 

компетентними органами в установленому законом порядку [43, с. 83 та ін.].  
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До системи правової охорони суб’єктивного права Л.О. Кожура відносить 

заходи запобігання порушенням, недопущення та усунення причин, що 

зумовлюють їх вчинення, тоді як захист права розглядається вченим як 

сукупність дій уповноваженого суб’єкта, спрямованих на відновлення правового 

становища, що існувало до його порушення [126, с. 119-120].  

Така позиція вченого корелюється з підходом, що обстоюється в межах 

науки теорії держави і права. Зокрема, С.С. Алексеєв під захистом права розуміє 

державно-примусову діяльність, реалізація якої здатна відновити порушене 

суб’єктивне приватне чи публічне право, а також виконання юридичного 

обов’язку [11, с. 51].  

Необхідність усунення можливостей до зловживання правом як складова 

системи його захисту обґрунтовується М.В. Вітруком [52, с. 54].  

Прихильниками необхідності розмежування категорій «охорона» та 

«захист» є М.І. Матузов та Є.О. Гіда: вчені наголошують, що для вжиття заходів, 

спрямованих на забезпечення відновлення порушеного права, доцільно 

застосовувати  форми та способи захисту, натомість вжиття заходів охорони 

суб’єктивних прав спрямовується передусім на запобігання таким порушенням, 

а отж, у часовому вимірі вжиття заходів захисту права відбувається після його 

порушення, а заходи охорони мають вживатися постійно [62, с. 759; 159, с. 44;].  

З виникненням держави, створенням механізму реалізації її влади постає 

питання досягнення «балансу», ефективної взаємодії його складових елементів. 

Уперше доцільність відокремлення судової влади у механізмі здійснення 

управління державою та суспільства обґрунтовано в наукових міркуваннях 

Арістотеля, який виділяв «три частини» державної влади [16, с. 58]. 

Ідея розподілу державної влади була «реанімована» вже французькими 

філософами часів епохи Просвітництва. Так, Ш.Л. Монтескьє у своєму 

філософському трактаті висловлював ідею про відсутність у країні свободи, 

якщо закони розробляються та приймаються тими ж особами, що їх «тиранічно» 

виконують [169, с. 296-298].  
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Ш.Л. Монтескьє виокремлює  судову владу, наділяючи її повноваженнями 

карати за вчинення злочинів та вирішувати позови приватних осіб [169, с. 296-

298]. Деталізація функціонального змісту діяльності судової влади відбулась у 

філософських трактатах Ж.-Ж. Руссо, що визначив її гарантом забезпечення 

недоторканості особи, реалізації та захисту прав і свобод людини від 

державницького свавілля [285, с. 306-316].  

Варто зазначити, що визначення системи контролю за адміністративною 

діяльністю органів державної влади є характерним для розвитку та становлення 

ще стародавніх країн. Так, ще в давньому Китаї існував спеціальний орган  

Цензорат, що виконував функцію контролю за діяльністю адміністративних 

органів [5, c. 53-54].  

Однак у сучасному розумінні виникнення та реалізація функції судового 

контролю передусім пов’язується із забезпеченням прав і свобод людини у 

досудовому провадженні, у тому числі під час здійснення оперативно-

розшукових заходів, негласних дій тощо. Зокрема, вперше запровадження 

посади слідчого судді відбулося у Франції 1808 р., що поступово було введено 

відповідно до положень кримінально-процесуального законодавства в  інших 

країнах Європи [143, с. 338-340].  

У ХІХ ст. в Бадені та Прусії було створено адміністративні суди, в основу 

яких було покладено характерні особливості французької системи правосуддя. 

Перші спроби створення системи адміністративних судів також були притаманні 

розвитку судових систем Англії та Сполучених Штатів Америки. Водночас в 

деяких країнах функцію судового контролю за адміністративною діяльністю 

органів державної влади виконували загальні суди. Такими країнами є 

Нідерланди і Бельгія.  

Створення Європейського Союзу та європейських міждержавних судових 

інстанцій (Європейського суду з прав людини, Європейського суду 

справедливості) визначило необхідність оптимізації системи судового контролю 

за адміністративною діяльністю суб’єктів владних повноважень, у тому числі  у 

сфері забезпечення ефективності виборчого процесу.  
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Отже, традиційною функцією, виконання якої покладається на судову 

владу, є вчинення  правосуддя, що полягає у врегулюванні приватно-правових та 

публічно-правових конфліктів, пов’язаних  із порушенням прав учасників таких 

спорів. Розвиток концепції розуміння судової влади, визначення її місця у 

системі здійснення функцій держави обґрунтувало доцільність створення 

механізму перевірки дотримання функцій законності та реалізації верховенства 

права адміністративної діяльності органів публічного управління та їх 

результатів, зокрема, як у частині нормотворення, так і  правозастосування та 

правотлумачення. Таким чином, вимоги забезпечення ефективності системи 

«стримувань та противаг» обґрунтовують доцільність створення механізму 

судового контролю за законністю реалізації та захисту суб’єктивних публічних 

прав громадян, у тому числі права на участь в управлінні державою 

опосередковано чи безпосередньо [142, с. 265-266].  

Створення національної системи адміністративної юстиції в Україні 

характеризується відносно складним процесом реалізації такого завдання. Від 

першої спроби запровадження ідеї адміністративної юстиції як системи судового 

контролю за діяльністю суб’єктів владних повноважень до створення 

розгалуженої системи адміністративних судів минуло майже сто років. Так, в 

Адміністративному кодексі УРСР 1927 р. було закріплено положення про 

доцільність реалізації права особи оскарження дій та результатів дій 

адміністративних органів [7]. Необхідно наголосити, що до прийняття 

Конституції України 1996 року та положень Концепції адміністративної 

реформи гальмувалися процеси створення національної системи 

адміністративної юстиції як органу судової влади для захисту прав громадян у їх 

взаємовідносинах із органами виконавчої влади [223]. На жаль, суспільно-

політичний розвиток України визначився домінуванням тиранічного 

державницького ладу, що, звичайно, стало перепоною для створення дієвого 

механізму забезпечення та захисту прав і свобод людини від свавілля суб’єктів 

владних повноважень. Однак попри фактичне нівелювання прав і свобод людини 

нормативно-правовий базис для функціонування органів судового контролю за 
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адміністративною діяльністю суб’єктів владних повноважень був створений ще 

у радянські часи. Так, положення ст. 58 Конституції УРСР 1977 року передбачало 

закріплення права особи оскаржувати дії та результати дій органів державної 

влади до суду. Щоправда фактично така конституційна норма залишалась 

декларативною тривалий час. Спроба реанімувати зазначене конституційне 

положення пов’язується із прийняттям Закону СРСР «Про порядок оскарження 

в суд неправомірних дій службових осіб, які утискають права громадян», 

положення якого було доопрацювано у 1989 році шляхом внесення змін щодо 

встановлення права оскарження управлінських рішень як прийнятих 

одноособово, так і колегіально [172]. Однак і зазначені законодавчі акти були 

декларативними і нереалізованими.  

В умовах дії застарілої редакції Закону України «Про судоустрій України» 

від 1981 р. [246] реалізація поставленого завдання зі створення системи 

адміністративної юстиції вбачалася  майже неможливою, а тому забезпечення 

основної пріоритетної функції держави – забезпечення захисту прав і свобод 

людини та громадянина, визначеноі у ст. 1 Конституції України, здійснювалось 

на недостатньому рівні правової ефективності [140]. Орієнтиром реалізації ідеї 

створення системи адміністративної юстиції, до функцій якої належить 

здійснення судового контролю за діяльністю суб’єктів владних повноважень, 

став Указ Президента України від 22 липня 1998 р. «Про заходи щодо 

впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні», яким ключові 

положення Концепції покладено в основу здійснення реформування системи 

державного управління [223]. Нормативним базисом для активізації процесів 

створення системи адміністративної юстиції стало прийняття  Закону України 

«Про судоустрій України»  від 7 лютого 2002 року [247]. Так, положеннями 

зазначеного Закону України було анонсовано створення Вищого 

адміністративного суду України, метою діяльності якого мало стати 

забезпечення реалізації функції узагальнення практики застосування судами 

чинного адміністративного законодавства в публічно-правовій сфері суспільних 

відносин [247]. 
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Відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про 

судоустрій України» від 7 лютого 2002 року було передбачено створення 

апеляційних адміністративних судів. Попри наявні фінансові та організаційні 

проблеми  у 2005 році було реалізовано ідею створення спеціальної системи 

адміністративної юстиції [251]. При цьому чинним Цивільним кодексом України 

передбачено як спосіб захисту порушеного права особи «визнання незаконними 

рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб» [246]  і до моменту створення спеціальної системи 

адміністративних судів саме на загальні суди було покладено функцію судового 

захисту прав та свобод особи від бюрократичного свавілля. Однак власне 

механізму забезпечення ефективного судового контролю за забезпеченням 

суб’єктивних публічних прав особи не було запроваджено до моменту створення 

системи адміністративних судів.  

Забезпечення правової ефективності системи адміністративних судів 

вимагає створення належного нормативно-правового базису її функціонування. 

Саме з цією метою у 2017 році в межах реалізації вимог судової реформи було 

прийнято Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [208]. 

Положеннями зазначеного Закону було переглянуто критерії визначення 

предметної та територіальної юрисдикції адміністративних судів, зокрема, у 

частині акцентуації критерію встановлення не лише суб’єктного складу спору, а 

і його характеру, сутності, що має бути покладено в основу розмежування 

публічно-правових та приватно-правових спорів.  

Таким чином, історія розвитку та становлення системи судового контролю 

за адміністративною діяльністю суб’єктів владних повноважень загалом і у сфері 

виборчого процесу зокрема, в Україні може бути умовно поділена на  такі етапи: 

1) дореволюційний період (ХІХ ст. – 1917 р.) характеризується  формуванням 

ідеї створення системи зовнішнього судового контролю за діяльністю органів 
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виконавчої влади як складової системи «стримувань та противаг»; 2) 1917-1927 

рр. – спроби нормативного закріплення права особи на судове оскарження 

рішень, дій та результатів діяльності адміністративних органів; 3) 1927-1987 рр. 

– відсутність механізмів забезпечення судового контролю за адміністративною 

діяльністю суб’єктів владних повноважень; 4) 1987 – 1998 рр. – відновлення ідеї 

створення системи судового контролю; 5) 1998 – 2005 рр. – прийняття Концепції 

адміністративної реформи, в межах реалізації якої було створено спеціальну 

систему судового контролю за діяльністю суб’єктів владних повноважень – 

систему адміністративних судів, до складових якої було віднесено Вищий 

адміністративний суд, а також окружні та апеляційні адміністративни суди; 6) 

2005 – 2017 рр. – період, визначальною характеристикою якого став перегляд 

підходів до розуміння категорії «публічно-правовий спір», його суб’єктного 

складу, предметної юрисдикції апеляційної та касаційної інстанції у 

врегулюванні правових конфліктів, пов’язаних із забезпеченням захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи; 7) 2017 р. – дотепер – активізація 

процесів систематизації адміністративно-процедурного та виборчого 

законодавства як необхідного нормативно-правового базису здійснення функції 

судового контролю виборчого процесу. 

До проблем сьогодення, розв’язання яких вимагає вирішення стратегічного 

завдання забезпечення правової ефективності функціонування системи 

адміністративної юстиції, належить створення відповідного процесуального 

інструментарію. До важливих складових такого нормативно-правового базису, 

безсумнівно, відноситься розробка та прийняття законодавства про 

адміністративну процедуру. Концепція адміністративної реформи визначила 

завдання систематизації адміністративно-процедурного законодавства. 

Тривалий час ставилось питання щодо доцільності розробки та прийняття 

Адміністративно-процедурного кодексу України. Упродовж останніх десятиліть 

було розроблено декілька проектів такого кодексу. Так, одним з них є проєкт, 

підготовлений урядом А.К. Кінаха у 2001 р. [9], та проєкт, підготовлений урядом 

М.Я. Азарова у 2012 р. [10]. Активізація судової реформи у 2015-2017 рр. 
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поставила питання недоцільності надмірних процесів кодифікації національного 

законодавства, обґрунтувала відхід від ідеї розробки та прийняття 

Адміністративно-процедурного кодексу України. Як наслідок, було розроблено 

проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» від 28.12.2018 № 9456 

[198]. У  травні 2020 року було анонсовано ще один проєкт Закону України «Про 

адміністративну процедуру» від 14.05.2020 № 3475 [197], що перебуває на 

розгляді Верховної Ради України дев’ятого скликання [211]. Статтею 18 проєкту 

Закону України «Про адміністративну процедуру» від 14.05.2020 № 3475 [197] 

визначено право особи на оскарження дій та результатів діяльності 

адміністративних органів, при цьому обов’язок роз’яснення особливостей 

реалізації такого права покладається власне на суб’єкта правозастосування. 

Згідно із положеннями частини четвертої статті 65 проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» від 14.05.2020 № 3475 [197] прийняття рішення 

судом у спорі є підставою для закриття адміністративного провадження, що 

означає його імперативність, а отже, наголошує на особливо важливому значенні 

реалізації повноважень системою судової влади та функцій судового контролю. 

Cудовий контроль за дiяльнicтю влади неодноразово cтавав об’єктом 

доcлiджень вiтчизняних учених. Б.В. Гудз визначає cудовий контроль за 

законнicтю адмiнicтративної дiяльноcтi органiв виконавчої влади як вид 

контрольної дiяльноcтi держави, що здiйcнюєтьcя переважно адмiнicтративними 

cудами. При цьому вчений формами судового контролю за законнicтю 

адмiнicтративної дiяльноcтi органiв виконавчої влади визначає прямий i 

непрямий контроль. Прямий cудовий контроль здiйcнюєтьcя адмiнicтративними 

cудами, а непрямий – cудами побiчно пiд чаc розгляду конституційних скарг, 

цивiльних, кримiнальних, гоcподарcьких cправ [69, с. 16, 17]. О.З. Хотинська 

робить спробу визначити співвідношення категорій «cудовий контроль» та  

«правоcуддя», «судочинство», обґрунтовуючи, що вони є самостійними 

формами реалізації судової влади [343, с. 15]. При цьому вченою 

обґрунтовується авторський підхід до визначення cудового контролю як 

«комплекcного правового явища, в якому знаходить cвiй прояв одна iз форм 
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реалiзацiї cудової влади та яке вiдображає як оcновнi риcи оcтанньої, так i ознаки 

юриcдикцiйної дiяльноcтi органiв держави» [343, c. 15]. 

Видами судового контролю є його реалізація у безпосередній (абстрактній) 

та опосередкованій (відносній) формах. Здійснення функції судового контролю 

у безпосередній формі виявляється у реалізації діяльності уповноважених 

судових органів з перевірки відповідності правових актів нормативним актам 

більшої юридичної сили на підставі відповідного звернення уповноваженої 

особи. Реалізація опосередкованої форми судового контролю пов’язується із  

здійсненням оцінки дотримання вимог законності у процесі застосування права, 

у тому числі з питань забезпечення здійснення суб’єктивних публічних та 

приватних прав особи в цілому і зокрема – у виборчому процесі. Отже, в процесі 

реалізації опосередкованого судового контролю досягається мета врегулювання 

наявного правового спору (конфлікту), що призвів до порушення прав та 

інтересів учасників правовідносин чи створює загрозу для їх порушення.  

Судовий контроль за сферою його реалізації може бути умовно 

класифікований на судовий контроль, що здійснюється з метою забезпечення 

належного рівня ефективності врегулювання публічно-правових та приватно-

правових відносин. За таким критерієм виділяється судовий контроль виборчого 

процесу, який здiйcнюєтьcя в порядку адмiнicтративного та конституційного 

cудочинcтва. Особливістю вказаного виду cудового контролю є те, що вiн 

cпрямований на забезпечення реального виконання судового рішення, що своєю 

чергою є гарантiєю доcягнення мети правоcуддя  забезпечення захисту прав і 

свобод людини та громадянина. Об’єктом цього диcертацiйного доcлiдження є 

cудовий контроль виборчого процесу. У даному контекcтi cлiд зазначити, що 

адмiнicтративнi cуди надiленi ширшими повноваженнями у здiйcненні cудового 

контролю. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України  безпосередньо до завдань 

діяльності системи адміністративних судів належить забезпечення «захисту 

прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від 

порушень з боку суб’єктів владних повноважень» [120]. Так само до органів, 
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уповноважених на захист прав і свобод учасників виборчого процесу належить 

Конституційний Суд України (ч. 2 ст. 8 Закону України від 13 липня 2017 року 

№ 2136-VIII) [225]. Крмі того, до суб’єктів владних повноважень, 

уповноважених охороняти виборчі права належать: органи Національної поліції 

України (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію») [230], органи 

прокуратури (ст. 1 Закону України «Про прокуратуру») [238]; виборчі комісії. 

Зокрема, відповідно до ст. 86 Виборого кодексу України Центральна виборча 

комісія в процесі реалізації своїх повноважень під час організації підготовки та 

проведення виборів Президента України уповноважена розглядати заяви і скарги 

в порядку, встановленому цим Кодексом та Законом України «Про Центральну 

виборчу комісію». Окружні виборчі коімісї розглядають у межах своїх 

повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів у 

межах територіального округу, а також звернення, заяви і скарги на рішення, дії 

чи бездіяльність дільничних виборчих комісій та/або їх членів і приймають щодо 

них рішення. Дільничні виборчі комісії розглядають звернення, заяви і скарги з 

питань внесення змін до списку виборців, організації та проведення голосування 

і підрахунку голосів на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень 

приймають щодо них рішення. Таким чином, надання вказаних повноважень 

виборчим комісіям різних рівнів відносить їх до системи правової охорони 

виборчих прав (ст.86) [48]. 

До суб’єктів захисту прав і свобод людини (у тому числі виборчих прав)  

необхідно віднести і органи державної влади та місцевого самоврядування, 

оскільки він є пріоритетним обов’язком їх діяльності (ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» [228] та ін.). Здійснення функції 

захисту виборчих прав покладається і на органи Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення, її представництва в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі у частині застосування заходів 

адміністративної відповідальності до винних осіб у вчиненні адміністративних 

правопорушень, передбачених ст. 212-9 КУпАП («порушення порядку ведення 

передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2556
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2556
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порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів із використанням 

електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації); ст. 212-11 КУпАП 

(ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної 

стосовно суб’єкта виборчого процесу електронним (аудіовізуальним) засобом 

масової інформації). Так само повноваженнями застосовувати заходи 

адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних 

правопорушень, передбачених ст.212-7, 212-9, 212-11  212-20 КУпАП, наділені 

голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії з 

референдуму (п. 2-2 ч. 1 ст. 255 КУпАП) [125]. 

Забезпечення охорони виборчих прав допускається і в результаті 

діяльності громадських об’єднань – учасників виборчого процесу (ст. 1 Закону 

України «Про громадські об’єднання») [212]. Беззаперечним є віднесення до 

суб’єктів охорони виборчих прав і міжнародних громадських організацій, які є 

незалежними суб’єктами громадського контролю, здатними забезпечити 

запобігання  та виявлення порушень виборчих прав громадян.   

Формами судового контролю виборчого процесу є перевірка законності та 

обґрунтованості рішень і дій, а також бездіяльності його учасників. Реалізація 

судового контролю спрямована на дослідження зацікавленими сторонами і 

судом обставин виборчого спору щодо певного кола питань, формування 

власного внутрішнього переконання про фактичну та юридичну сторони цього 

спору як підстави прийняття відповідних процесуальних рішень, покликаних 

забезпечити  законне, обґрунтоване і справедливе його вирішення.  

Зміст судового контролю полягає у реалізації системи передбачених 

законодавцем і здійснюваних у чітко визначеній процесуальній формі дій 

(процедур) та рішень суду щодо вирішення предмету контролю з метою: 

попередження незаконного порушення чи обмеження виборчих прав; 

поновлення або компенсації порушених прав; відміни незаконних актів 

(визнання їх такими, що не мають юридичної сили), винесених або отриманих із 

порушенням установленої законодавцем процесуальної форми [65]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2566
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2566
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2544
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2544
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2556
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2556
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2566
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2566
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2566
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2566


37 
 

Отже, з урахуванням зазначеного вище в межах даного дослідження під 

охороною суб’єктивного виборчого права нами буде розумітися сукупність 

заходів, спрямованих на усунення причин його порушення чи перешкод для його 

ефективної реалізації; натомість  категорія «захист виборчого права» 

розглядається нами як сукупність засобів державно-примусового впливу 

уповноважених органів публічної влади, що застосовуються у разі порушення 

виборчого права у встановленому чинним законодавством України порядку. 

Перш ніж визначитися з особливостями реалізації судового контролю як 

складової системи захисту виборчих прав необхідно встановити причини, що 

мають вирішальний негативний вплив на забезпечення проведення виборчого 

процесу відповідно до загальновизнаних стандартів. 

Т.М. Заворотченко до причини вчинення адміністративних та 

кримінальних порушень виборчих прав громадян відносить такі: 

неоднозначність законодавчого регулювання процедури доказування 

персональної вини члена виборчої комісії, що пов’язано із колегіальністю як 

основною сутнісною характеристикою такого суб’єкта виборчого процесу; 

політична заангажованість виборчого процесу, що виявляється у наявності 

прихованих зв’язків членів виборчих комісій з посадовими особами органів 

державної влади та місцевого самоврядування; активний тиск з боку кандидатів 

на політичні посади на виборців, що створює перешкоди для формування їх 

вільного волевиявлення; відсторонення від участі у виборах реальних суперників 

кандидатів на політичні посади, при цьому акцентується на  практиці висунення 

слабкіших кандидатів, що створює хибне уявлення про дотримання принципів 

змагальності під час виборчого процесу та голосування; використання 

адміністративного ресурсу (приховане чи відкрите) [91, с. 56].  

Усунення перерахованих причин порушень виборчих прав громадян є 

можливим шляхом активізації застосування форм їх захисту. Формами захисту 

та охорони виборчих прав є здійснення контролю за дотриманням 

загальновизнаних принципів проведення чесних, демократичних виборів такими 

суб’єктами, як громадськість, адвокатура, органи Національної поліції України 
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та інші органи державної та муніципальної влади, зокрема, судові органи, 

самозахист та міжнародний захист. Ефективність реалізації таких форм захисту 

виборчих прав залежить від правової визначеності її реалізації, обрання 

найбільш ефективних засобів їх здійснення як сукупності специфічних дій, 

процедур, правових актів, впровадження яких дає змогу досягти високого рівня 

результативності управлінських процесів.  

У рамках цього дослідження увагу буде зосереджено на забезпеченні 

ефективності здійснення судового контролю за реалізацією виборчих прав, 

пошуку шляхів оптимізації таких механізмів. 

Саме реалізація такої форми захисту виборчих прав, як судовий контроль 

дає можливість повною мірою забезпечити відновлення виборчих прав 

(наприклад, включення громадянина до списків виборців); припинення дії 

(бездіяльності) або скасування рішення, що порушують виборчі права 

(наприклад, припинення підкупу виборців); притягнення суб’єкта, дії 

(бездіяльність) якого зумовили порушення виборчих прав, до юридичної 

відповідальності (припинення повноважень виборчої комісії).  

Таким чином, судового контролю вимагають правовідносини, пов’язані з 

виборчим процесом чи процесом референдуму, зокрема, питання врегулювання 

конфліктів, що виникають у ході цих правовідносин. Пріоритетність здійснення 

судового контролю виборчого процесу у порядку адміністративного 

судочинства.  

 

 

1.2.  Практика Конституційного Суду України як юридична основа 

судового контролю виборчого процесу у сфері захисту виборчого права 

 

Здійснення функції судового контролю дає змогу об’єктивізувати 

реалізацію принципів розподілу державної влади, наділяючи суди з метою 

забезпечення виконання судових рішень (а отже, з метою забезпечення захисту 

порушених прав учасників правовідносин) унікальними засобами впливу на 
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органи виконавчої та законодавчої влади. Питання здійснення судового 

контролю, пошуку шляхів його оптимізації не є новою науковою проблемою для 

вітчизняної правової доктрини. Варто виділити наукові розробки таких учених, 

як Ю.Г. Барабаш [17], С.В. Кальченко [110], Ю.Б. Ключковський [117, с. 9-20], 

О.Л. Копиленко [53], О.М. Пасенюк [182, с. 298-304], В.М. Шаповал [351] та ін. 

Відповідно до положень ст. 124 Конституції України встановлюється 

імперативна вимога щодо реалізації функції правосуддя виключно судами, до 

юрисдикції яких належать «всі правовідносини, що виникають у державі». 

Здійснення правосуддя переслідує, насамперед, мету забезпечення ефективності 

механізму захисту гарантованих Конституцією України прав загалом і виборчих 

прав громадян України зокрема [91, с. 56; 337, с. 64].  

Захист виборчих прав відповідно до Конституції України має 

гарантуватися державою шляхом створення механізму гарантій їх реалізації та 

забезпечення, де судовий контроль визначається як найбільш ефективна форма. 

Визначення механізму здійснення судового контролю за забезпеченням та 

реалізацією виборчих прав громадян України вимагає застосування системного 

підходу до дослідження його сутності. Необхідно наголосити, що попри 

безпосереднє віднесення до предметної юрисдикції адміністративних судів 

розгляду та вирішення виборчих спорів, реалізація функції судового  контролю 

виборчого процесу не обмежується діяльністю зазначених судів.  

Однією із таких гарантій забезпечення реалізації виборчих прав є 

діяльність Конституційного Суду України. 

Діяльність Конституційного Суду України справедливо визначається як 

одна із найбільш ефективних гарантій забезпечення дієвості захисту виборчих 

прав громадян [117, с. 12-13]. Так, відповідно до чинного законодавства України 

діяльність Конституційного Суду України є гарантією реалізації норм Основного 

Закону, встановлення «верховенства Конституції України», вирішення спорів, де 

предметом звернення є питання про відповідність Конституції України та 

законам України, а також забезпечення за необхідності в установлених 

Конституцією України випадках реалізації процедури тлумачення Конституції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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України (ст. 1 Закону України від 13 липня 2017 року № 2136-VIII) [225]. Варто 

наголосити, що до повноважень Конституційного Суду України належить не 

лише розгляд виборчих справ по суті, а й передусім визначення 

правозастосовчих проблем у цілому та питань правового регулювання виборчого 

процесу зокрема, вироблення напрямів їх подолання, у тому числі, шляхом 

визнання відповідності вимогам Конституції України нормативно-правових 

актів нижчого рівня юридичної сили.  

Отже, відповідно до чинного законодавства України до компетенції 

Конституційного Суду України належить вирішення спорів, предметом яких є 

встановлення відповідності законів та інших правових актів Конституції України 

та здійснення офіційного тлумачення Конституції України та законів України 

[177, с. 374]. М.І. Смокович до повноважень Конституційного Суду України 

відносить також здійснення перевірки положень виборчого законодавства 

України вимогам на відповідність Конституції України [303, с. 19].  

Способи реалізації судового контролю Конституційним Судом України 

полягають у перевірці законодавчих актів, що здійснюють регулювання 

виборчого процесу, на їх відповідність положенням Конституції України. 

Важливість реалізації юрисдикції Конституційного Суду України є 

надзвичайною з огляду на постійні процеси оновлення виборчого законодавства. 

Певним орієнтиром розвитку виборчого законодавства України, який відбувався 

з урахуванням національного історичного досвіду, був Закон України «Про 

вибори народних депутатів України» [200]. Варто погодитися з висновком М.І. 

Смоковича про модельний характер положень Закону України «Про вибори 

народних депутатів України», положення якого «прогнозують розвиток» інших 

законодавчих заходів з виборчого процесу [303, с. 19]. Такими модельними 

законами у сфері виборчого процесу були Закон УРСР «Про вибори народних 

депутатів Української РСР» від 29 жовтня 1989 року [202], Закон України «Про 

вибори народних депутатів України» від 18 листопада 1993 року, Закон України 

«Про вибори народних депутатів України» від 24 вересня 1997 року [201]. До 

положень чинного Закону України «Про вибори народних депутатів України» 
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зміни вносились понад 10 разів, і їх внесення, як і прийняття попередніх 

редакцій, пов’язується у тому числі зі зміною президентської влади в державі, 

що негативно характеризує його розвиток і високий рівень політичної 

заангажованості [136, с. 3].  

У зв’язку із соціально-політичною ситуацією, що склалася в Україні в 

теперішніх умовах, актуалізується питання законодавчого визначення 

процедури проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької 

та Луганської областей. Вирішення таких складних питань потребує відповідної 

реформації виборчого законодавства України, що покладається на Верховну 

Раду України. Конституційний Суд України натомість наділений 

повноваженнями усувати певні законодавчі колізії, які виникають, зокрема 

унаслідок прийняття таких складних нормативно-правових актів у сфері 

правового регулювання виборчого процесу. Спосіб захисту виборчих прав 

Конституційним Судом України виявляється в реалізації повноважень, 

спрямованих на позбавлення юридичної сили окремого закону України чи 

іншого акта законодавства, чи його окремої норми. За часи існування в Україні 

механізмів реалізації судового контролю Конституційним Судом України у 

спорах, пов’язаних з реалізацією виборчого процесу, було розглянуто 16 справ. 

Першою такою справою було розгляд та вирішення конституційної скарги 

щодо встановлення відповідності Конституції України Закону України «Про 

вибори народних депутатів України» від  24 вересня 1997 р. та офіційного 

тлумачення ч. 11, 13 ст. 42 цього Закону щодо встановлення результатів виборів 

у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі [201]. Варто 

зазначити, що ініціювання конституційного оскарження найчастіше в Україні 

межує зі строками початку або завершення виборчого процесу, що підтверджує 

відносну хаотичність здійснюваних реформ виборчого законодавства. Зокрема, 

у  1998 р.  це було 2 справи щодо необхідності перевірки окремих положень 

Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 24 вересня 1997 р. 

та одна справа з приводу оскарження дотримання вимог конституційності 

Постанови Верховної Ради України «Про Закон України "Про порядок 
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проведення виборів депутатів міської, районних у місті Києві рад та міського 

голови у місті Києві» [264; 268; 269]; у 2002 році – одна справа щодо визначення 

категорії «виборча застава» [270]; у 2003 році – дві справи з питань проведення 

місцевих виборів [271; 272]; у 2004 році – два рішення з питання встановлення 

конституційності окремих положень Закону України «Про вибори Президента 

України» від 8 грудня  2004 року № 2221-IV [273; 274]; у 2008 році – одне 

рішення у справі з питань інформаційного забезпечення виборчого процесу 

[275]; у 2009 р. – одне рішення у справі, пов’язаній з організацією та проведенням 

виборів Президента України у відповідний період [276]; у 2012 році – рішення у 

справі щодо дотримання вимог Конституції України під час  формування 

закордонних виборчих дільниць [277] та рішення у справі з питань забезпечення 

законності та правомірності процесів із висування кандидатів у народні депутати 

України за змішаною виборчою системою [278]; у 2013 році – рішення у справі 

щодо конституційності проведення місцевих виборів [279]; у 2017 році – одне 

рішення щодо виключення із виборчих списків кандидатів у народні депутати 

України [280]; у 2019 році – справа щодо визнання неконституційним Указу 

Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 

України та призначення позачергових виборів» [281]. 

На підставі аналізу положень зазначених рішень Конституційного Суду 

України допустимим є висновок про те, що до системи виборчого законодавства 

належить не лише безпосередньо Конституція України та Закони України, а й 

підзаконні нормативно-правові акти (зокрема, предметом конституційного 

оскарження були в різні часи Постанова Верховної Ради України «Про Закон 

України "Про порядок проведення виборів депутатів міської, районних у місті 

Києві рад та міського голови у місті Києві"» [269], Постанова Верховної Ради 

України «Про Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань 

моніторингу реалізації законодавства про вибори Президента України» [272], 

постанова Кабінету Міністрів України «Про закупівлю послуг, пов'язаних з 

формуванням інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру 

виборців» [273], Указ Президента України «Про дострокове припинення 
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повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» 

[278]). Отже, під категорією «виборче законодавство» в межах даного 

дослідження слід розуміти не лише сукупність Конституції України та інших 

законодавчих актів, а й інші правові акти, що регулюють сферу виборчих 

відносин, у тому числі міжнародні акти, ратифіковані Верховною Радою 

України, підзаконні нормативно-правові акти, рішення Верховного Суду  та 

рішення Європейського суду з прав людини. 

Необхідно зауважити, що більшість зазначених рішень Конституційного 

Суду України спрямовані на здійснення офіційного тлумачення норм чинного 

законодавства з метою усунення колізій їх застосування, що своїм кінцевим 

результатом має досягнення реалізації принципу верховенства права та 

похідного від нього принципу законності. Зокрема, таким, що забезпечує 

реалізацію вимоги щодо організації виборчого процесу є Рішення 

Конституційного Суду України від 4 квітня 2012 р. № 1-17/2012 у справі щодо 

визначення принципів формування закордонних виборчих дільниць (далі - 

Рішення № 1-рп/98) [274]. Відповідно до мотивувальної частини  Рішення № 1-

рп/98 встановлено, що під принципом рівності голосів виборців має розумітися 

не лише їх рівнозначна кількість, а й реалізація рівнозначного впливу на 

результат голосування (абз. 1 п. 13 Рішення № 1-рп/98). Положення Рішення № 

1-рп/98 також сприяли забезпеченню реалізації виборчих прав особами, які 

відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. Так, Конституційним Судом 

України було обґрунтовано, що позбавити людину реалізації можливих проявів 

активного та пасивного виборчого права є необхідним лише у разі визнання її 

судом недієздатною. Отже, у такий спосіб  встановлюється рівність прав 

засуджених до позбавлення волі осіб та вільних громадян України. Попри 

зазначене зберігається тенденція до порушення прав засуджених на вільні рівні 

таємні вибори. Зокрема, у ході проведення позачергових виборів народних 

депутатів України у липні 2019 року було встановлено низку таких 

правопорушень. Так, з метою організації проведення зазначених виборів 

народних депутатів України у Київському слідчому ізоляторі було створено 3 
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спеціальні дільниці (№ 000001, № 000002, № 000003 округу № 223). При цьому 

за результатами здійснення офіційного спостереження за дотриманням вимог 

щодо забезпечення реалізації виборчих прав, зокрема представників 

громадського об’єднання «ОПОРА», було встановлено, що на дільниці №000002 

засуджені отримували по 2 бюлетені кожен (один для голосування з обрання 

народного депутата по загальнодержавному виборчому округу та один – для 

одномандатного виборчого округу), а на дільницях № 000003, № 000001 

засуджені отримували один бюлетень тільки для голосування за кандидатів у 

народні депутати по загальнодержавному виборчому округу, а другий бюлетень 

отримували лише засуджені громадяни, які мають місце державної реєстрації в 

межах відповідного виборчого округу [154].  

Аналіз наступного рішення Конституційного Суду України дає підстави  

визначити, що діяльність такого суб’єкта судового контролю вимагає вектор 

розвитку законодавчого процесу в державі. Таким є Рішення Конституційного 

Суду України від 20 червня 2019 року № 6-р/2019 у частині встановлення  

відповідності Указу Президента України «Про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 

21 травня 2019 року № 303/2019 [269] нормам Конституції України [278]. У ході 

здійсненого розгляду цієї справи Конституційний Суд України обґрунтував 

висновок про відповідність нормам Конституції України положень зазначеного 

Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019 [217], 

аргументуючи, що впродовж часу діяльності Верховна Рада України VIII 

скликання не виправдала «законних очікувань» її виборців, а отже, підтвердила 

низький рівень ефективності її діяльності. Варто зазначити, що категорія 

«законні очікування», так само як і категорія «легітимні очікування», нормами 

національного законодавства не визначається. Її сутність може бути встановлена 

з урахуванням офіційного її тлумачення міжнародними правозахисними 

інституціями. Зокрема, відповідно до висновку Венеціанської комісії, 

висловленого 2526 березня 2011 року, під легітимними очікуваннями необхідно 

розуміти забезпечення реалізації принципу юридичної визначеності як складової 
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верховенства права, його пріоритету у врегулюванні взаємовідносин між 

людиною та державою. Варто зазначити, що застосування категорії «легітимні 

очікування» є одним із найбільш затребуваних аргументів у розгляді та 

вирішенні спорів Європейським судом з прав людини. Зокрема, у справі 

«Реквеньї проти Угорщини» [259], де зазначалось, що суспільство має «легітимні 

очікування» стосовно здійснення функцій, покладених на правоохоронні органи 

(зокрема поліцейські), яке має відбуватися особами, що є політично 

нейтральними. Відповідно в мотивувальній частині Рішення Конституційного 

Суду України у зазначеній справі до законних очікувань Українського народу як 

єдиного носія державної влади, яка делегується представницьким органам 

публічного управління (парламенту України), віднесено забезпечення 

ефективності функціонування владних інституцій, зокрема, у частині прийняття 

«зрозумілих», «якісних» законодавчих та підзаконних нормативно-правових 

актів.  

Таким чином, у проведенні парламентських виборів в Україні в 2019 році 

Конституційний Суд України попри його функціонування поза межами 

виборчого процесу відіграв вирішальну роль, установивши  правомірність їх 

призначення Президентом України і реалізувавши тим самим функцію судового 

контролю як гарантії запобігання умовам можливих проявів владного свавілля в 

цілому і з боку глави держави  зокрема.  

Запровадження категорії «законні очікування» (або ж синонімічне до нього 

більш вживане в межах європейського адміністративного правового простору – 

«легітимні очікування») вимагає встановлення ефективних механізмів правового 

регулювання забезпечення їх реалізації та захисту інструментами вітчизняної 

системи публічного управління, адже загальновизнаним в існуючих реаліях 

системи правосуддя України в цілому і, зокрема системи адміністративної 

юстиції є спрямованість уповноважених суб’єктів на забезпечення охорони 

визнаного чинним законодавством права (і подекуди, в окремих випадках 

особистого приватного інтересу).  
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Дієвих механізмів забезпечення захисту «законних очікувань» у рамках 

чинного законодавства України не вироблено, що вимагає в межах даного 

дослідження присвятити йому окрему увагу, з’ясувавши їх сутність, особливості 

вияву та реалізації, а відтак і захисту.  

Необхідно зазначити, що в цілому положення рішень Конституційного 

Суду України не враховуються законодавцем під час удосконалення виборчого 

законодавства. Зокрема, чинна редакція Закону України «Про вибори народних 

депутатів України» на момент свого прийняття містила норму, передбачену ч. 5 

ст. 52, яка встановлювала юридичну можливість для однієї особи брати участь у 

виборах як кандидат від політичної партії у загальнодержавному виборчому 

окрузі та як кандидат від політичної партії чи у порядку самовисування в 

одномандатних виборчих округах [200]. Така норма була збережена 

законодавцем, незважаючи на наявне Рішення Конституційного Суду України 

від 26 лютого 1998 року у справах № 03/3600-97, 03/3808-97, 1-13/9 (п. 10) [264], 

в якому зазначено, що надання можливості одній особі балотуватися кандидатом 

у народні депутати по загальнодержавному виборчому округу та кандидатом у 

народні депутати по одномандатних виборчих округах протирічить вимогам 

Конституції України щодо встановлення обов’язковості забезпечення 

«загального, рівного, прямого виборчого права» [140]. Попри таку рекомендацію 

щодо виключення можливості балотування одній і тій самій особі по 

загальнодержавному та одномандатному виборчих округах норма Закону 

України «Про вибори народних депутатів України» від 24 вересня 1997 року 

передбачала можливість одночасного балотування [201]. Ця норма була 

повторна включена законодавцем до чинного Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року і була визнана 

неконституційною відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 

5 квітня 2012 року [275]. Такий підхід законодавця пояснюється відсутністю 

механізмів конституційної відповідальності народних депутатів України, яку, 

незважаючи на існуючі розбіжності в наукових підходах до визначення її 

сутності та підстав застосування, необхідно передбачити відповідно до чинного 
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законодавства України. Запровадження інституту конституційної 

відповідальності народних депутатів України, безумовно, позитивно вплине на 

підвищення якості законодавства в цілому і, зокрема, у сфері забезпечення 

виборчого процесу. 

Отже, Конституційний Суд України, не належачи до суб’єктів виборчого 

процесу, здійснює судовий контроль за дотриманням стандартів верховенства 

права та Конституції України. Наявність колізійних положень в актах виборчого 

законодавства України, що вимагає звернення до Конституційного Суду України 

за їх офіційним тлумаченням та встановлення їх відповідності вимогам 

Конституції України, свідчить про низький рівень ефективності здійснення 

законодавчого процесу. Адже ефективність реалізації конституційного 

контролю за виборчим процесом має полягати не лише у встановленні 

конституційності положень законодавства у відповідній сфері, а й у створенні 

належних умов для подальшої нормотворчої діяльності органів публічного 

управління, у тому числі Верховної Ради України, Президента України та інших 

уповноважених органів публічної влади.  

Необхідно наголосити, що доцільно визначити на законодавчому рівні 

строки здійснення конституційного судового контролю виборчого процесу. 

Зокрема, з метою забезпечення реалізації принципів оперативності 

врегулювання виборчих спорів варто на законодавчому рівні закріпити 

положення щодо неприпустимості подання конституційної скарги під час 

виборчого процесу. Таке положення дасть змогу здійснювати конституційний 

судовий контроль в умовах відносної політичної стабільності і за відсутності 

підвищеної уваги з боку суспільства. Реалізація такої пропозиції пов’язана із 

закріпленням законодавчої заборони внесення змін до виборчого законодавства 

пізніше ніж за один рік до початку виборчого процесу. 
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1.3. Місцеві суди як суб’єкти реалізації судового контролю виборчого 

процесу у сфері захисту виборчого права 

 

Відповідно до п. 6 ч.1.ст.19 КАС України юрисдикція адміністративних 

судів поширюється на спори щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим 

процесом чи процесом референдуму. 

Запровадження системи адміністративної юстиції в Україні стало 

визначальним кроком у реформуванні системи судоустрою. Так, до пріоритетних 

завдань реалізації Концепції судово-правової реформи в Україні 1992 року [227] 

було віднесено створення системи спеціалізованих судів, функціонування яких 

гарантує розгляд та вирішення правових спорів на засадах незалежності суддів, 

неупередженості та компетентності їх рішень. У межах реалізації такої концепції 

була запровадження ідея створення спеціалізованої системи адміністративного 

судочинства. Відповідно до положень Концепції судово-правової реформи в 

Україні 1992 року було визначено як майбутній напрямок трансформації системи 

судоустрою створення адміністративних судів і виокремлення їх в окрему 

систему. Такий крок фактично означав визнання українською державою своєю 

відповідальності перед суспільством і сприяв створенню дієвої системи 

забезпечення реалізації прав і свобод людини у її взаємовідносинах з органами 

публічної влади. Відтак система адміністративних судів стала одним із 

центральних елементів механізму забезпечення прав і свобод людини в цілому і, 

зокрема, - у сфері публічно-владних відносин. 

Визнання у 1996 році на рівні Основного Закону України права кожного на 

здійснення судового оскраження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових 

осіб (ст. 55) [140] посилило актуальність активізації процесів із створення 

спеціалізованої системи адміністративних судів. Положення статей 125, 127 

Конституції України передбачають функціонування системи спеціалізованих 

судів, а отже, відокремлення адміністративної юстиції є таким, що відповідає 

«букві та духу закону» [140]. 
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У межах запровадженої Концепції адміністративної реформи, 

затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98,  

визначено, що реалізація функції внутрішнього та зовнішнього контролю за 

діяльністю органів державної влади та їх посадових осіб є можливим шляхом 

створення системи адміністративних судів [223].  

Ідея створення системи спеціалізованих адміністративних судів в Україні 

була схвалена на рівні міжнародних та міждержавних інституцій як один із 

показників впровадження стандартів демократичної правової соціальної 

держави та утвердження верховенства права (зокрема, такий висновок викладено 

в Резолюції від 05.10.2005 року № 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради 

Європи [205]). 

Об’єктивними факторами, що вимагали створення в Україні системи 

адмінстративних судів, окрім зазначеного, стали негативні показники зростання 

кількості скарг на дії, бездіяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування, низьку ефективність результатів їх функціонування, що також 

пов’язувалось із порушенням строків розгляду та вирішення звернень громадян 

тощо. За офіційними статистичними показниками, кількість таких скарг у 1991 

році становила 1 043 справ, у 1996 році – 7 726, у 2000 – 29 952 [180]. Судова 

система того часу не була готова до подолання такого масиву скарг громадян 

через відсутність спеціального складу суддів, компетентного у вирішенні та 

розгляді спорів у публічно-правовій сфері. Варто зазначити, що система 

адміністративної юстиції і досі залишається тією системою спеціалізованих 

судів, де спостерігається найбільша кількість звернень, що обумовлено, зокрема 

низьким рівнем правової ефективності діяльності органів виконавчої гілки 

влади, існуванням значної кількості корупційних ризиків у прийнятті 

управлінських рішень, збереженням суб’єктивних факторів посадових та 

службових осіб у визначенні результатів здійснення адміністративних 

проваджень та процедур. Так, у січні 2020 року до Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло 3 579 позовних заяв, 

тоді як до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду – 2 544, до 
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Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду – 928 і 864 заяви 

надійшло до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду [170]. 

При цьому варто зазначити, що більшість таких справ є справами касаційного 

оскраження, а отже, судами перших інстанцій розглядається вдвічі  втричі 

більше позовних заяв у відповідних сферах правовідносин.  

Прийняття Кодексу адмістративного судочинства України остаточно 

визначило вектор розвитку системи судоустрою у напрямі створення 

спеціалізованих адміністративних судів, уповноважених на врегулювання 

публічно-правових спорів загалом і у сфері виборчого процесу як їх складової 

зокрема. 

Варто зазначити, що пріоритетним завданням з часів створення 

адміністративних судів було забезпечення їх доступності для будь-якої 

соціальної групи населення України. Однак, як зазначає М.І. Смокович, хибним 

є розуміння категорії «доступності» як такої, що характеризується дотриманням 

принципу територіальності; передусім доступність досягається у разі 

забезпечення гарантій незалежності адміністративних судів від впливу 

посадових та службових осіб органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, що здатні прийняти законне, компетенте, кваліфіковане 

рішення [296, с. 132-133]. Як вже було зазначено вище, одразу позиціонувалася 

ідея створення системи адміністративної юстиції як складової системи судів 

загальної юрисдикції, однак не була підтримана через надмірне масштабування 

їх діяльності, зокрема, пов’язане з великою кількістю скарг. Таким чином, до 

системи адміністративної юстиції належать окружні адміністративні суди та 

загальні суди як суди першої інстанції, адміністративні апеляційні суди та 

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (ст. ст. 20-25) [120].  

Статтею 19 КАС України визначено, що до юрисдикції адміністративних 

судів належить розгляд та вирішення виборчих спорів як різновиду публічно-

правових суперечностей. Таким чином, законодавець відніс до компетенції 

адміністративої юстиції вирішення такого надзвичайно важливого стратегічного 

завдання як здійснення судового контролю за дотриманням міжнародних та 
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національних стандартів проведення незалежних прямих рівних виборів як 

форми безпосередньої демократії та реалізації народовладдя. 

Необхідно зазначити, що незважаючи на законодавче встановлення 

процедури розгляду та вирішення виборчих спорів виборчими комісіями, 

низький рівень професійної компетенції їх членів став причиною певної 

хаотичності їх діяльності та формалізованого підходу до їх врегулювання.  

Низький рівень добору членів виборчих комісій став передумовою до 

обрання пріоритетним засобом захисту виборчих прав застосування судового 

порядку розгляду та вирішення виборчих спорів. Першою інстанцією розгляду 

та вирішення виборчих спорів відповідно до чинного законодавства визначено 

адміністративні окружні суди та місцеві загальні суди. 

Проте Верховний Суд є судом першої інстанції з перегляду рішень, дій або 

бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів 

виборів чи всеукраїнського референдуму. Судом апеляційної інстанції у таких 

справах є Велика Палата Верховного Cуду. 

Але всі інші рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, 

члена цієї комісії, прийняті у межах виборчого процесу, оскаржуються до 

апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає місто 

Київ. 

Апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає 

місто Київ, є судом першої інстанції з приводу оскарження дії кандидатів на пост 

Президента України, їхніх довірених осіб. Судом апеляційної інстанції у такій 

категорії справ є Верховний Суд.  

Рішення, дії чи бездіяльність територіальних (окружних) виборчих комісій 

щодо підготовки та проведення місцевих виборів, виборів Президента України, 

народних депутатів України, а також членів зазначених комісій оскаржуються до 

окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії. 

Норми процесуального закону регламентують, що рішення, дії чи 

бездіяльність дільничних виборчих комісій, членів цих комісій; справи щодо 

уточнення списку виборців; оскарження дій чи бездіяльності засобів масової 
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інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їх 

посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та 

інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та 

референдум; дії чи бездіяльність кандидата в депутати сільської, селищної ради, 

кандидатів на посаду сільського, селищного голови, їх довірених осіб підсудні 

місцевим загальним судам як адміністративним судам (п. 2 ч. 1 ст. 20 КАС 

України).  

Необхідно зазначити, що віднесення до юрисдикції місцевих загальних 

судів таких категорій виборчих спорів пов’язано передусім з їх великою 

кількістю. Зокрема, у 2012 році від загальної кількості виборчих спорів такі 

спори становили 72%, у 2006 році їх питома вага була 78%, у 2007 році – 90% 

[361, с. 10-18]. 

Віднесення загальних місцевих судів до суб’єктів розгляду виборчих 

спорів обумовлено необхідністю забезпечення оперативного врегулювання 

найбільш поширених різновидів виборчих спорів, зокрема спорів, пов’язаних із 

уточненням списків виборців.  

Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів між  

місцевими загальними судами та окружними адміністративними судами 

визначено достатньо чітко на законодавчому рівні. Крім того, місцеві загальні 

суди уповноважені розглядати справи щодо застосування заходів 

адміністративної відповідальності за порушення норм виборчого законодавства, 

передбачені ст. 212-7– 212-21 КУпАП (ч. 1 ст. 221 КУпАП) [125]. 

Віднесення до предметної юрисдикції загальних місцевих судів розгляду 

та вирішення окремих категорій виборчих спорів свідчить про прагнення 

законодавця зробити доступним правосуддя з огляду на їх більшу 

розгалуженість. Метою є застосування змістовного критерію визначення 

приналежності спору до кола суб’єктів, уповноважених на їх врегулювання. 

Характеристика публічно-правових спорів, пов’язаних з оскарженням дій чи 

бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, 

установ, організацій, їх посадових та службових осіб, творчих працівників 
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засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують 

законодавство про вибори та референдум, також ґрунтується на встановленні 

факту їх виникнення під час проведення виборчого процесу, в інших випадках – 

такі спори розглядаються та вирішуються адміністративними судами. 

Підтвердженням прагнення законодавця забезпечити доступ до 

правосуддя під час проведення місцевих виборів, що сприяє оперативному 

врегулюванню таких суперечностей, є віднесення до предметної юрисдикції 

загальних місцевих судів розгляду та вирішення спорів, пов’язаних із 

оскарженням дій чи бездіяльності кандидата в депутати сільської, селищної 

ради, кандидатів на посаду сільського, селищного голови, їх довірених осіб. 

У зазначених категоріях публічно-правових спорів характерною ознакою є 

їх виникнення та розвиток під час виборчого процесу.  

Наділення місцевих загальних судів повноваженнями щодо розгляду та 

вирішення окремих категорій публічно-правових спорів означає, що такі спори 

розглядаються за процедурою адміністративного судочинства. 

Відповідно до ст. 274 КАС України встановлюються процедурні 

особливості розгляду та вирішення спорів, пов’язаних із уточненням списків 

виборців [120].  

Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку 

виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто 

або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або 

референдумі. Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців 

розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за 

місцезнаходженням відповідної виборчої комісії (ст. 274 КАС України).  

В Україні діє Державний реєстр виборців, уповноваженим розпорядником 

якого є Центральна виборча комісія [214], доступ до якого у 2019 році було 

суттєво спрощено шляхом створення можливостей до його реалізації в 

електронній формі. Завданнями створення Державного реєстру виборців є : «1) 

ведення персоніфікованого обліку виборців; 2) складання списків виборців для 

проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів 
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Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, 

селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів» (ст. 2 

Закону України «Про Державний реєстр виборців») [214]. 

Дані Державного реєстру виборців є основою для формування попередніх 

списків виборців на звичайних виборчих дільницях (ст. 39 Виборчого кодексу 

України) [48]. Відповідно до ч. 1 ст. 41 Виборчого кодексу України не пізніш як 

за одинадцять днів до дня голосування орган ведення Державного реєстру 

виборців у приміщенні, в якому він розташований, передає попередній список 

виборців на паперовому носії та виготовлені іменні запрошення відповідній 

дільничній виборчій комісії. До списків виборців мають бути «включені 

громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах 

виповниться 18 років і які мають право голосу на відповідних виборах та 

відносяться до цієї виборчої дільниці згідно з відомостями Державного реєстру 

виборців» (ч. 2 ст. 39 Виборчого кодексу України). Виборець може бути 

включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці [48].  

Попередні виборчі списки формуються на підставі визначення виборчої 

адреси особи, яка має право голосу на відповідних виборах. Згідно з ч. 2 ст. 8 

Закону України «Про Державний реєстр виборців» виборчою адресою виборця є 

адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону 

України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні» [324]. 

Світова практика складання списків виборців свідчить про доцільність 

виокремлення критеріїв їх обов’язковості як критеріїв дотримання законності 

виборчого процесу. В Україні складання списків виборців належить до обов’язку 

суб’єктів публічного управління, їх відсутність, неточності під час складання є 

підставою для застосування заходів адміністративної відповідальності до 

відповідних посадових осіб [158, с. 64]. У разі, якщо складання списку виборців 

не є обов’язком органу державної влади, такий обов’язок покладається 

безпосередньо на особу, яка має право голосу на відповідних виборах, тому 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_673/ed_2016_12_06/pravo1/T070698.html?pravo=1#673
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_673/ed_2016_12_06/pravo1/T070698.html?pravo=1#673
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_23/pravo1/T031382.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_23/pravo1/T031382.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_23/pravo1/T031382.html?pravo=1
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застосування заходів відповідальності за невнесення особи до списку виборців 

можливе лише в разі ініціативності її поведінки [158, с. 64]. 

Порівняно з попередньою редакцією Кодексу адміністративного 

судочинства України було скорочено термін розгляду та вирішення спорів, 

пов’язаних з уточненням виборчих списків із п’ятиденного терміну (ч. 1 ст. 173 

КАС України) [122] до дводенного (ч. 4 ст. 274 КАС України) [120], що 

обчислюється з моменту надходження до суду позовної заяви, але не пізніше ніж 

за два дні до дня голосування. Вирішення такого спору передбачає з боку 

загальних місцевих судів вчинення дій, спрямованих на обґрунтування шляхом 

направлення офіційного запиту до розпорядника публічних даних Державного 

реєстру виборців, відповідь на який є підставою до внесення змін до 

попереднього списку виборців, що має бути вчинено не пізніше ніж за два дні до 

дня голосування уповноваженим суб’єктом виборчого процесу (знову ж таки 

термін вирішення такої категорії спорів порівняно з попередньою редакцією 

КАС України було переглянуто у бік збільшення, що сприяє зрештою належному 

захисту виборчих прав та інтересів). Рішення суду про внесення змін до списку 

виборців підлягає негайному виконанню дільничною виборчою комісією.  

О.Ю. Піддубний, досліджуючи проблеми розгляду та вирішення публічно-

правових спорів, пов’язаних з уточненням списків виборців, обґрунтовує 

доцільність визнання належним відповідачем у такій категорії справ відповідну 

дільничну виборчу комісію, при цьому територіальний орган ведення 

Державного реєстру виборців може залучатися до розгляду справи як третя 

особа, що не заявляє самостійних вимог [188, с. 210].  

Позивач у справах про уточнення списку виборців звільняється від сплати 

судового збору, що пов’язується зокрема, з необхідністю оперативного усунення 

існуючих технічних чи інших помилок, зі значною кількістю таких спорів, із 

передбачуваним результатом розгляду таких спорів, а також із необхідністю 

забезпечення принципу рівності реалізації наданих конституційних виборчих 

прав [188, с. 211]. 
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Розгляд спорів, пов’язаних з уточненням списку виборців, здійснюється 

місцевими судами у загальному порядку. Таким, що не порушує права суб’єктів 

спору, є розгляд судом справи по суті у разі їх неприбуття у судове засідання, за 

умови дотримання вимог щодо належного повідомлення про дату, час і місце 

розгляду справи [121, с. 428]. Повідомлення про час, дату та місце розгляду 

справи має бути здійснено у будь-якій допустимій формі, у тому числі в 

електронній.  

Належне виконання рішення суду у справах про уточнення списку 

виборців залежить від якості викладення її резолютивної частини, де має бути 

чітко передбачено, які саме дії має вчинити уповноважений суб’єкт виборчого 

процесу (наприклад, внести позивача до списку виборців, внести виправлення у 

списки виборців щодо персональних даних позивача, виключити особу, яка була 

включена неправомірно, зі списку виборців тощо). 

Необхідно наголосити, що реалізація права особи чи політичної партії як 

суб’єкта публічного контролю за дотриманням принципу верховенства права під 

час організації проведення виборчого процесу шляхом звернення до 

відповідного регіонального органу адміністрування Державного реєстру 

виборців з питань оскарження рішення, дії чи бездіяльність органу ведення 

Реєстру в адміністративному порядку передбачає подальший розгляд таких 

спорів у порядку адміністративного судочинства відповідним адміністративним 

судом, адже в таких спорах оспорюється саме інформаційне забезпечення 

ведення Державного реєстру виборців, а не складання окремих списків виборців 

чи їх уточнення (ст. 31, 32 Закону України «Про Державний реєстр виборців» 

[214]).  

За експертними оцінками результатів розгляду спорів, пов’язаних з 

виборами, необхідно вказати на належний рівень якості судових рішень, що 

відповідає таким критеріям, як правильність вирішення питань територіальної та 

предметної підсудності спорів, правильність встановлення суб’єктів розгляду 

(прийнятність скарг та належність учасників), дотримання процесуальних 

строків, повнота дослідження доказів, наявних у справі (наведених сторонами), 
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простота та доступність стилю, відсутність надмірності у викладі обставин 

справи, чіткість формулювання предмету спору (в обсязі, достатньому для 

розуміння змісту спору), можливість розуміння позиції та висновків суду 

відповідачем. Найнижчі експертні оцінки надано таким критеріям якості рішень 

суду, як дотримання єдності судової практики (правової позиції вищих судів), 

повнота застосування законодавства (використано всі належні нормативно-

правові акти) та правильність оцінки юридично значущих обставин справи (їх 

повнота, достатність, доведеність) [49, с. 18-19]. Зокрема, неприпустимим і 

таким, що свідчить про низьку якість рішення суду, є викладення його 

мотивувальної частини із посиланням лише на норми Конституції України чи 

іншого одного нормативно-правового акта [49, с. 22]. 

До проблем низької якості рішень місцевих судів у врегулюванні 

віднесених до їх предметної юрисдикції виборчих спорів є надмірно 

формалізований підхід до вирішення відповідної категорії спорів, що подекуди 

своїм результатом має суперечність вимоги дотримання верховенства права як 

пріоритетного регулятора будь-якої групи суспільних правовідносин, у тому 

числі тих, що виникають під час виборчого процесу. Зокрема, судами 

застосовується формалізований підхід до здійснення тлумачення актів чинного 

законодавства  України (особливо процесуальних норм) без урахування 

специфіки сутності виборчих спорів. Прикладами такого формалізованого 

підходу є, зокрема, рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду 

Одеської області у справі № 495/7689/15-а, рішення Миколаївського окружного 

адміністративного суду  у справі № 814/3920/15, сутність яких зводиться до 

визнання правомірності надмірної реєстрації виборців за декількома виборчими 

адресами, що напередодні дня голосування становить загрозу проведенню 

виборів на засадах вільного та рівного волевиявлення. Зокрема, аргументація 

позивача зводилася до того, що реєстрація значної кількості осіб за однією 

виборчою адресою створює реальні загрози забезпеченню проведення вільних та 

рівних місцевих  виборів. 
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Вбачається, що зменшенню кількості публічно-правових спорів, 

пов’язаних з уточненням списку виборців, сприятиме запровадження системи 

електронного голосування. Необхідно наголосити, що досвід зарубіжних країн з 

питань забезпечення судового контролю контролю виборчого процесу, свідчить 

про ефективність не лише прийняття позовної заяви в електронній формі, а і про 

розгляд та прийняття рішення у справі в порядку електронного судочинства.  

Отже, варто зауважити, що попри добрі наміри, які реалізуються через 

надання окремих повноважень місцевим загальним судам із розгляду та 

вирішення окремих різновидів виборчих спорів, є й очевидні негативні наслідки 

такого законодавчого регулювання цієї групи правовідносин. Передусім таким 

чином нівелюється унікальна природа адміністративної юстиції як 

спеціалізованої системи судів, діяльність яких є важелем системи «стримувань 

та противаг» у механізмі публічного управління. Крім того, хоча й вирішується  

завдання розвантаження адміністративних судів, виникає інша проблема – 

необхідність застосування чотирьох процедурних форм врегулювання правових 

спорів, що покладається на загальні місцеві суди. Судді загальних місцевих судів 

змушені розглядати справи у порядку цивільного та кримінально-

процесуального судочинства, вирішувати окремі категорії публічно-правових 

спорів у порядку адміністративного судочинства та розглядати справи про 

застосування заходів адміністративної відповідальності, що надзвичайно 

ускладнює реалізацію принципу спеціалізації у їх професійній діяльності, а отже,  

негативно позначається на ефективності та якості їх правозахисної діяльності.  

Загалом необхідно зазначити, що віднесення до предметної юрисдикції 

загальних місцевих судів окремих категорій виборчих спорів має бути визнано 

вимушеним заходом здійснення застосування якого в сучасних реаліях сприяє 

вирішенню проблеми доступу до правосуддя на засадах оперативності та 

рівності. Однак у подальшому необхідно відмовитися від нього, що вбачається 

шляхом поступового запровадження системи електронного голосування та 

доступу до електронного реєстру виборців України. Запровадження та ефективне 

використання електронного реєстру виборців (Державного реєстру виборців) 
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сприятиме не лише збереженю унікальної предметної спеціалізації 

адміністративних судів, а й вирішить проблему голосування «мертвих душ», що 

зрештою є базисом для створення дієвої системи публічного управління, яке 

формується на засадах прозорості, відкритості та всебічного громадського 

контролю. 

Таким чином, ефективність здійснення судового контролю місцевими 

судами залежить від необхідності відповідності їх рішень вимогам верховенства 

права та недоцільності надмірного формалізованого підходу до розгляду та 

вирішення виборчих спорів, що вимагає врахування їх специфіки. У подальшому 

перспективним напрямом розвитку системи судового захисту виборчих прав 

громадян має стати підвищення якості формування складу виборчих комісій, 

підвищення якості реалізації процедури адміністративного оскарження та 

впровадження ідеї електронного голосування, що у своїй сукупності сприятиме 

виключенню загальних місцевих судів із системи судового захисту виборчих 

прав громадян. 

Як висновок необхідно зазначити, що пріоритетний розгляд виборчих 

спорів у порядку адміністративного судочинства як засобу гарантування захисту 

виборчих прав обумовлюється їх самостійністю та незалежністю, здатністю 

забезпечити неупереджений та об’єктивний судовий контроль за виборчим 

процесом. Крім того, рішення, прийняте судом, є остаточним та обов’язковими 

до виконання, на відміну від рішень виборчих комісій (бо рішення виборчих 

комісій, прийняті за результатами розгляду скарг, також підлягають оскарженню 

у судовому порядку), що свідчить про пріоритетність судового контролю у 

механізмі гарантування виборчих прав.  
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1.4. Практика Європейського суду з прав людини як юридична 

основа впровадження правових актів судового контролю виборчого процесу 

у сфері захисту виборчого права  

 

Право обирати та бути обраним уже достатньо давно є складовою системи 

конституційних прав будь-якої сучасної держави, і тому є необхідним здійснення 

неухильного контролю за його дотриманням з боку міжнародних та 

міждержавних публічних інституцій. Належне забезпечення реалізації виборчих 

прав має відповідати не лише вимогам чинного національного законодавства, а 

й міжнародним стандартам. Уперше на міжнародному рівні право обирати та 

бути обраним було закріплено у Загальній декларації прав людини від 10 грудня 

1948 року [93], де нормативними положеннями статті 21 установлено, що вибори 

мають проводитися «періодично», на засадах загальності та рівності 

волевиявлення, не бути «сфальсифікованими», шляхом таємного голосування чи 

за допомогою інших форм, здатних забезпечити свободу голосування. 

Проведення виборів відповідно до встановлених міжнародних стандартів є 

базисом демократії в країні, а отже, і легітимності функціонування системи 

органів публічного управління. У Міжнародному пакті про громадянські і 

політичні права від 16 грудня  1966 року [166] суб’єктивне виборче право було 

деталізовано. Важливо наголосити, що міжнародні документи передбачають 

безпосередній зв'язок між проведенням вільних чесних загальних 

демократичних виборів із реалізацією доступу до державної служби, що, на 

жаль, навіть з урахуванням здійснених реформ в Україні забезпечується не на 

належному рівні. Підтвердженням такого висновку можуть бути численні 

соціологічні опитування, проведення яких спрямовувалось на визначення 

ставлення населення до трансформацій органів публічного управління, що 

тривають. [263].  

Зазначені міжнародні акти були свого часу ратифіковані ще Верховною 

Радою УРСР, а прийняття у 1996 році Конституції України встановило пріоритет 

міжнародних норм порівняно з національними (стаття 9) [140].  
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Відповідно до ч. 4 ст. 55 Конституції України кожен у випадку вичерпання 

всіх національних форм захисту порушеного права може звернутися до 

міжнародних інституцій за пошуком вирішення проблеми відновлення 

правового становища, що існувало до його порушення [140]. Проголошення 

такої конституційної норми фактично означає, що рішення Європейського суду 

з прав людини є обов’язковими до виконання на території України, що і 

підтверджено нормами Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

[206]. 

Необхідно зазначити, що станом на 31 грудня 2018 р. Україна займала 

третє місце за кількістю поданих звернень до Європейського суду з прав людини, 

поступаючись лише Російській Федерації та Румунії. Так, на зазначений період 

на розгляді в ЄСПЛ перебувало 7 250 звернень українців, при їх загальній 

кількості – 56 350 [101]. Щорічно у майже 100 справах проти України ЄСПЛ 

ухвалює рішення, при цьому лише 1 з них ухвалюється на її користь. Варто 

зауважити, що близько третина звернень проти України ЄСПЛ відхиляється 

через недотримання позивачами порядку та форми подання скарги.  

Попри наявну визначену чинним законодавством України процедуру 

виконання рішень ЄСПЛ, більшість із них роками не виконується. Установлений 

національним законодавством України порядок виконання рішення ЄСПЛ 

передбачає такі етапи: 

1) надсилання органом представництва (яким є Мін’юст в особі 

Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини) стислого викладу 

рішення стягувачеві (заявнику), Уповноваженому Верховної Ради України з прав 

людини, всім державним органам, посадовим особам та іншим  суб'єктам,  

безпосередньо  причетним  до справи, за якою постановлено рішення; 

2) надсилання Міністерством юстиції України заявникові повідомлення 

з роз'ясненням його права подати до державної виконавчої служби заяву про 

виплату відшкодування; або повідомлення з роз'ясненням його права порушити 
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провадження про перегляд справи та/або про його право на відновлення 

провадження відповідно до чинного законодавства;  

3) надсилання до державної виконавчої служби оригінального тексту і 

перекладу резолютивної частини остаточного рішення ЄСПЛ у справі проти 

України, яким  визнано порушення Конвенції, оригінального тексту і перекладу 

резолютивної частини остаточного рішення ЄСПЛ щодо справедливої 

сатисфакції у справі проти України, оригінального тексту і перекладу рішення 

ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання у справі проти України, оригінального 

тексту і перекладу рішення ЄСПЛ про схвалення умов односторонньої 

декларації у справі проти України. На державну виконавчу службу покладається 

обов’язок упродовж 10 днів відкрити виконавче провадження за таким рішенням; 

4) у разі необхідності повідомити органи, що зобов’язані виконувати 

додаткові заходи, встановлені у рішенні ЄСПЛ, про зміст, порядок і строки 

реалізації покладених на них обов’язків (ст. 5 Закону України від 23 лютого 2006 

року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» [206]; ст. 3, 27 Закону України «Про 

виконавче провадження» [204]). 

Відповідно до статті 8 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» [206] рішення ЄСПЛ має бути виконано впродовж тримісячного 

строку.  

Однак в Україні існують певні проблеми із виконанням рішень ЄСПЛ, 

попри виділення коштів на здійснення відповідних компенсацій. Так, відповідно 

до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» на такі цілі 

передбачено майже 33 млн грн [213]. Але це не означає сумлінність розподілу 

таких видатків, тобто забезпечення виконання покладених на Україну 

міжнародним правозахисним органом обов’язків. Показовою в цьому аспекті є 

справа «Бурмич та інші проти України», де ЄСПЛ був вимушений прийняти 

повторне рішення через майже десять років після попереднього, яке український 

уряд не зміг виконати, починаючи з 2009 року до 2017 року [42]. 
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Причинами низької ефективності виконання рішень ЄСПЛ в Україні є 

очевидні проблеми функціонування механізму здійснення публічної влади.  

До передумов негативної статистики з питань виконання рішень ЄСПЛ в 

Україні варто віднести і недосконалість фунціонування національної системи 

судочинства, що часто виявляється не засобом порушеного права суб’єкта 

суспільних відносин, а навпаки – його найбільшою перепоною. 

Варто зазначити, що підставою подання скарги до ЄСПЛ є вичерпання всіх 

національних засобів системи захисту прав суб’єкта правовідносин. При цьому 

слід наголосити, що необхідним є застосування ефективних та доступних засобів 

захисту, а отже, якщо позивач обґрунтує відсутність таких критеріїв у своїй 

скарзі, то це не може розглядатися підставою для відмови в її розгляді та 

вирішенні по суті. Наприклад, у справі «Танасе проти Молдови» попри 

заперечення національного уряду щодо наявності певних правозахисних 

національних інстанцій, до яких мав би звернутися скаржник, ЄСПЛ дійшов 

висновку про низьку їх ефективність та недоступність, як наслідок, це стало 

аргументацією висновку про недоцільність їх застосування. Наразі у цій справі 

такою національною інституцією став Уповноважений парламенту з прав 

людини [333]. В Україні статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини регулюється спеціальним законом [250], відповідно до положень якого 

до системи прав омбудсмена належать такі права, як: звернення до суду про 

захист прав і свобод осіб, які через фізичний стан, недосягнення повноліття, 

похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно 

захистити свої права і свободи; участь у судовому розгляді справ, провадження 

в яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями); вступ у 

справи, провадження в яких відкрито за позовами (заявами, клопотаннями 

(поданнями) інших осіб, на будь-якій стадії їх судового розгляду;  ініціювання у 

судовому провадженні перегляду судових рішень; перевірка стану додержання 

встановлених прав і свобод людини і громадянина відповідними державними 

органами, у тому числі тими, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

виконання судових рішень, внесення в установленому порядку пропозицій щодо 
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поліпшення діяльності таких органів у цій сфері (ст. 13). Однак такий вплив 

омбудсмена має характер рекомендацій, є представницьким, а отже, не виконує 

безпосередньо правозахисної функції, тобто функції, реалізація якої зможе 

забезпечити поновлення порушеного права чи забезпечити компенсацію 

заподіяної внаслідок протиправної діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування шкоду правам та інтересам учасників суспільних 

правовідносин в цілому  і в сфері виборчого процесу зокрема. 

З урахуванням наявності спеціального суб’єкта, уповноваженого на 

розгляд та вирішення скарги, а саме  ЄСПЛ,  варто визначити, за захистом якого 

права в контектсі організації підготовки та проведення виборів  надається 

можливість звернутися. Ст. 3 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод визначено, що кожна держава, ратифікуючи 

зазначений міжнародний акт, зобов’язується «проводити вільні вибори з 

розумною періодичністю шляхом таємного голосування в умовах, які 

забезпечують  вільне вираження думки народу у виборі законодавчого органу» 

[184]. 

Розгляд та вирішення виборчих спорів ЄСПЛ базується на встановлених 

міжнародними актами стандартах. Зокрема, положення Рекомендацiї № Rec 

(2003) 16 Комiтету мiнicтрiв Ради Європи «Про виконання адмiнicтративних 

рiшень i cудових рiшень у галузi адмiнicтративного права» є імперативним для 

України як члена Ради Європи. Вимогами виконання cудових рiшень 

адмiнicтративними органами є: 1) дотримання принципу розумності cтроків їх 

реалізації; 2) сприяння всебічній та повній реалізації резолютивної частини 

судового рішення, з максимально точною його об’єктивізацією; 3) визначення 

механізму відповідальності адміністративного органу, що зобов’язаний 

виконувати рішення ЄСПЛ, зокрема, шляхом установлення процедури 

застосування cудових заборон або накладення штрафiв [260]. 

Вартим уваги є підхід Ю.Б. Ключковського який, досліджуючи проблеми 

забезпечення ефективності здійснення виборчого процесу в Україні та країнах 

Європейського Союзу, визначив, що статею 3 Першого протоколу до Конвенції 
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про захист прав людини та основоположних свобод забезепечується захист 

низки суб’єктивних публічних прав, а саме: права голосу та права бути 

кандидатом на виборах органу законодавчої влади, при цьому вченим 

наголошується на некоректності застосування конструкції «право бути 

обраним», яка визначає безумовність її реалізації, тоді як виборчий процес 

установлює лише можливості для громадян України реалізувати надані їм права 

участі у здійсненні державної політики шляхом обрання на відповідні посади 

політичної служби. Такий підхід підтримано і М.І. Смоковичем [298, с. 155].  

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 361 КАС України підставою перегляду судового 

рішення ухвалення рішення визначено міжнародною судовою інстанцією, 

юрисдикція якої поширюється на практику врегулювання публічно-правових та 

приватно-правових спорів в Україні [120]. 

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 363 КАС України заява про перегляд судового рішення 

у порядку адміністративного судочинства подається до адміністративного суду 

національної правової системи «особою, на користь якої постановлено рішення 

міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, протягом 

тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про набуття 

цим рішенням статусу остаточного» [120]. 

Варто зауважити, що чинним законодавством України визначаються межі, 

за які під час перегляду адміністративної справи суд не має права виходити: 

перегляд позовних вимог відбувається відповідно до положень ч. 6 ст. 361 КАС 

України, що визначаються як предмет позову, який встановлювався під час 

ухвалення судового рішення [120].  

При цьому рішення ЄСПЛ з питань реалізації Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод з моменту її ратифікації набувають характеру 

джерел права України [352; 239]. Саме тому рішення ЄСПЛ мають 

враховуватися у процесі вітчизняної національної практики правозастосування, 

і за обстоюваними науковими підходами є складовою правової системи України 

[97, с. 234-242; 190, с. 49-52; 106, с. 75-80]. Зокрема, Н.Ю. Задирака зазначає, що 

рішення ЄСПЛ є «переконливим прецедентом правової системи України» [97, с. 
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240]. Варто сказати про погляди окремих представників науки конституційного 

права, які наполягають на вирішальному значенні рішень ЄСПЛ як актів 

тлумачення національного та європейського законодавства. Зокрема, 

прихильниками такої позиції є П. Рабінович, С. Федик та ін.[256, с. 56-60]. 

Загалом погоджуючись із висловленими ідеями щодо доцільності 

визначення рішень ЄСПЛ прецедентними джерелами національної системи 

права України та актами тлумачення правових норм, необхідно наголосити, що 

складність їх застосування полягає у встановленні вимоги здійснення офіційного 

перекладу лише тих рішень, що стосуються діяльності органів державної влади, 

місцевого самоврядування та інших владних суб’єктів публічного управління. 

Інші рішення ЄСПЛ не вимагають офіційного перекладу, але можуть бути 

визнані джерелом національної правової системи. Однак з урахуванням 

відсутності обов’язку Міністерства юстиції України щодо здійснення офіційного 

перекладу рішень ЄСПЛ, які ухвалювались у справах не проти України, 

ускладнюється процедура їх застосування у судовій практиці. Наразі, у чинному  

Законі України «Про судоустрій та статус суддів» відсутня вимога до судді щодо 

вільного володіння однією із офіційних мов Європейського Союзу, тому 

застосування таких рішень має певні практичні перепони, усунення яких 

пов’язано з нотаріальним посвідченням таких перекладів. При цьому за 

відсутності єдиного офіційного перекладу всієї бази рішень ЄСПЛ на практиці 

виникають розбіжності в їх застосуванні, що вимагає активізації діяльності 

Міністерства юстиції України з реалізації інкорпоративного процесу 

систематизації рішень ЄСПЛ та практики їх провадження.  

Необхідно наголосити, що реалізація виборчих прав є, безумовно, 

надзвичайно важливою, однак вона не може бути пріоритетною у своєму 

забезпеченні охорони та захисту ніж реалізація таких прав людини, як право на 

життя, на здоров’я, право на особисту недоторканість. Саме тому реалізація 

виборчих прав громадян України не повинна перешкоджати реалізації інших 

пріоритетних прав і свобод людини, що забезпечують її життєдіяльність. 
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На відносному характері сутності виборчих прав та забезпечення їх 

реалізації наголошується і в рішеннях ЄСПЛ, що полягають у припустимості 

встановлення обмежень у їх реалізації, при цьому такі заборони та обмеження не 

повинні мати ознаки дискримінації, мають бути пропорційними у своєму 

застосуванні та обґрунтованими на законодавчому рівні. Такий підхід, 

безумовно, отримав схвальну оцінку представників вітчизняної юридичної 

науки. Зокрема, С. Серьогіна, досліджуючи стандарти забезпечення повноти 

реалізації виборчих прав, зазначає, що вони за своєю сутністю не відрізняються 

від стандартів забезпечення інших прав людини. Учена наголошує на 

необхідності застосування обмежень виборчих правах у тих межах, коли вони не 

зменшують ефективність їх впровадження, не змінюють саму сутність виборчого 

процесу та переслідують правомірну обґрунтовану законну мету, реалізація якої 

не суперчить вимогам верховенства права в Україні [293, с. 41-42]. 

Повертаючись до розуміння категорії предмета оскарження у виборчих 

спорах і водночас визначаючи межі здійснення судового контролю з боку ЄСПЛ, 

необхідно зауважити, що юрисдикція такої міждержавної судової інституції 

поширюється лише на спори, пов’язані з проведенням виборчого процесу до 

«законодавчого органу», чим і пояснюється, як зазначають В.С. Галайчук та 

С.В. Кальченко,  відносно незначна кількість позовних заяв до ЄСПЛ [57; 110, с. 

88-92]. І якщо С.В. Кальченко у своїх подальших наукових розробках доходить 

висновку про недоцільність застосування вузького підходу до розуміння 

категорії «законодавчий орган» [110, с. 123-125], то у працях C.Р. Тагієва, М.В. 

Мазура обстоюються підходи необхідності віднесення до юрисдикції ЄСПЛ 

розгляду та вирішення скарг, що стосуються дотримання виборчих прав під час 

формування парламенту країни [332]. 

При цьому для офіційного тлумачення категорії «законодавчий орган»  

ЄСПЛ застосовує розширене його тлумачення, не обмежуючись розумінням під 

ним єдиного державного органу влади, діяльність якого спрямовується на 

прийняття нормативно-правових актів найвищої юридичної сили. З цього 
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приводу наведемо певні міркування, що підтверджуються аналізом практики 

ЄСПЛ. 

Зокрема, у справі «Метьюз проти Сполученого Королівства» (Case of 

Metthews v. the United Kingdom) ЄСПЛ обґрунтував доцільність застосування 

положень статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод не лише на відносини, пов’язані із формуванням 

національного парламенту, а й із виборами до Європейського парламенту [369]. 

Виходячи з дослідження функціонального наповнення компетенції виборного 

органу, ЄСПЛ визначає доцільність віднесення його до категорії «законодавчий 

орган». Зокрема, підтвердженням такого висновку є рішення у справі «Віто 

Санте Санторо проти Італії» (Case of Vito Sante Santoro v. Italy), в якому ЄСПЛ 

на підставі дослідження положень Конституції Італії щодо визначення 

адміністративних повноважень регіональних рад (які відповідно до розбудови 

системи державного механізму публічної влади зобов’язані здійснювати 

повноваження, пов’язані з адміністративно-земельним плануванням території 

громади на засадах досягнення балансу публічних та приватних інтересів; 

реалізацію місцевої політики з надзвичайно важливих питань освіти, охорони 

здоров’я, розвитку науки та культури, підтримки талановитої молоді тощо) 

дійшов висновку, що вони функціонують як муніципальні суб’єкти публічного 

управління, виконуючи для таких носіїв публічного інтересу роль правотворчого 

та правозастосовчого органу. Таку аргументацію було покладено в основу 

віднесення до «законодавчих органів» і регіональних рад Республіки Італії [372].  

Водночас у практиці ЄСПЛ сформувалась усталена позиція щодо 

неможливості застосування статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод під час місцевих виборів, які у рішеннях цього 

Суду називаються «муніципальними». Зокрема, у справі «Клерфа, Легруа проти 

Бельгії» (Case of Clerfayt, Legros v. Belgium) щодо оскраження результатів 

виборів до муніципальних рад ЄСПЛ ухвалив рішення щодо неприйнятності 

поданих позовних вимог через неможливість поширення дії  статті 3 Протоколу 

№ 1 до зазначеної Конвенції [367]. Подібною є справа  «Бус-Клібборн проти 
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Сполученого Королівства» (Case of Booth-Clibborn v. the United Kingdom), де 

ЄСПЛ обґрунтував відсутність необхідності поширення його юрисдикції на 

виборчий спір щодо формування окружних рад у Сполученому Королівстві 

[364].  

Разом з тим,  рішенням у справі «Черепков проти Росії» (Case of Cherepkov 

v. Russia) [366] ЄСПЛ установив, що муніципальні ради не є адміністративними 

органами, уповноваженими на надання місцевих адміністративних послуг, однак 

законодавче регулювання їх діяльності не є підставою для визначення їх 

суб’єктами. Свого часу у вітчизняній юридичній науці піднімалося питання 

щодо актуальності встановлення юрисдикції ЄСПЛ щодо розгляду та вирішення 

виборчих спорів, пов’язаних з проведенням місцевих виборів на території АР 

Крим, з урахуванням її особливого статусу [130, с. 85]. Такий підхід у цілому був 

підтриманий С.В. Кальченком [110, с. 124-125]. На наш погляд, сфера 

юрисдикції ЄСПЛ має бути застосована до врегулювання спорів, виникнення 

яких може бути пов’язано з проведенням місцевих виборів на тимчасово 

окупованих територіях України. 

У справі «Малард проти Франції» (Case of Malarde v. France) ЄСПЛ дійшов 

висновку, що неприйнятним є оскарження результатів виборів тим заявником, 

який має незначний відсоток отриманих голосів, і скасування рішення про 

результати виборів не вплине на задоволення його інтересу [368]. При цьому 

варто зазначити, що межі здійснення судового контролю ЄСПЛ не обмежуються 

лише позовними вимогами заявника. Так, у ході врегулювання спору, що став 

предметом подання скарги у справі «Ковач проти України», ЄСПЛ дійшов 

висновку щодо наявності підстав для скасування результатів голосування до 

Верховної Ради України, унаслідок чого обраним до парламенту був визнаний 

кандидат у народні депутати України, що набрав меншу кількість голосів, ніж 

заявник [309]. 

Межі судового контролю ЄСПЛ у вирішенні виборчих спорів 

пов’язуються із встановленням обсягу дискреційних повноважень окремих 

суб’єктів публічного управління. Варто зазначити, що у справі «Ковач проти 
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України» ЄСПЛ дійшов висновку, що порушення виборчих прав відбулося 

внаслідок необґрунтованого широкого обсягу дискреційних повноважень 

окружних виборчих комісій [309]. Зокрема, ч. 10 ст. 94 Закону України «Про 

вибори народних депутатів України» було передбачено, що в разі подання скарги 

щодо порушення вимог транспортування протоколів про підрахунок голосів 

виборців на виборчій дільниці до окружної виборчої комісії може бути прийнято 

рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій 

дільниці у загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного 

виборчого округу та (або) одномандатному воборчому окрузі [200]. З цього 

приводу М.І. Смокович наголошував, що зазначену норму необхідно викласти з 

виключенням можливості зловживання правом оскарження результатів 

підрахунку голосів на виборчих дільницях з боку нечесних виборців [298, с. 168]. 

У статті 179 Виборчого кодексу України передбачено, що  у разі виявлення 

порушення цілісності транспортування протоколів про підрахунок голосів 

виборців на виборчій дільниці окружна виборча комісія зобов’язана прийняти 

рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці 

[48]. 

Виходячи з результатів практики ЄСПЛ, не може розглядатися підставою 

у вирішенні виборчого спору відсутність єдиного підходу в національній судовій 

системі щодо оскаржуваних позовних вимог. Так, у справі «Шаповалов проти 

України» було визначено у резолютивній частині рішення  ЄСПЛ, що відсутність 

єдності підходів у національній судовій практиці щодо практики застосування 

окремих законодавчих чи підзаконних нормативно-правових актів не є 

підставою для позбавлення особи права на судовий розгляд заяви [311]. Крім 

того, аналіз зазначеної справи дає підстави зробити висновок, що предметом 

захисту можуть бути не лише суб’єктивні публічні права позивача, а й публічний 

інтерес у забезпеченні проведення виборів відповідно до встановлених 

міжнародних стандартів. 

Отже, з урахуванням зазначеного можна зробити такі висновки. По-перше, 

уніфікації застосування практики ЄСПЛ у врегулюванні виборчих спорів 
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сприятиме систематизація офіційних перекладів таких рішень шляхом створення 

загального реєстру рішень у справах, пов’язаних із захистом суб’єктивних 

публічних прав громадян, при цьому як справах, що порушувались проти 

України, так і справах проти інших зарубіжних держав.  

По-друге, реалізація права на захист порушеного виборчого права у ЄСПЛ 

є підставою для ініціювання в межах національної системи судоустрою 

провадження щодо розгляду та вирішення виборчого спору по суті у порядку 

перегляду судового рішення, що оскражувалось у міжнародній інституції. 

По-третє, межі здійснення судового контролю ЄСПЛ визначаються 

встановленням характеру та суб’єктного складу виборчого спору, що 

пов’язується із застосуванням категорії «законодавчий орган» та процедури його 

формування. При цьому варто зазначити, що тлумачення такої категорії не 

відповідає визнаним у національній правовій системі науковим та практичним 

підходам і допускає поширення юрисдикції ЄСПЛ і на врегулювання спорів, 

пов’язаних із формуванням муніципальних виборних органів, за умови, що 

останні мають важливі повноваження у сфері публічного управління і 

забезпечення законності таких виборів має підвищений суспільний інтерес.  

 

 

1.5. Принцип верховенства права як інструмент забезпечення судами 

захисту виборчого права 

 

Відповідно до міжнародних нормативно-правових актів (зокрема, ст. 21 

Загальної декларації прав людини 1948 р. [93], Копенгагенської наради з 

людського виміру ОБСЄ від 29 червня 1990 р. [78] та ін.) та актів національного 

законодавства (зокрема, положень ст. 64, 92 Конституції України [140]) 

врегулювання здійснення виборчого процесу має відбуватися тільки на рівні 

законодавчих актів, відповідати конституційним засадам реалізації принципу 

верховенства права [129, с. 14]. 
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С.В. Кальченко, розглядаючи проблеми адаптації національного 

законодавства до європейських стандартів здійснення судочинства в цілому, і, 

зокрема, з питань розгляду та вирішення виборчих спорів, принцип верховенства 

права відносить до загальних принципів адміністративного процесу, поряд із 

принципами законності, прозорості (гласності, відкритості), поєднання прав, 

свобод і інтересів особи, інтересів суспільства і держави, офіційності [110, с. 82-

83]. 

Дотримання забезпечення реалізації принципу верховенства права є 

безумовною ознакою правомірності адміністративного акта (індивідуального чи 

нормативного), у тому числі акта правозастосування суб’єктів виборчого 

процесу. Так, у справі «Вінтерверп проти Нідерландів» ЄСПЛ наголосив, що 

адміністративний акт визнається тоді неправомірним, коли порушує матеріальну 

(зокрема, що є підставою для застосування заходів адміністративної 

відповідальності) чи процесуальну норму законодавства (внаслідок 

недотримання встановлених стандартів здійснення адміністративної процедури) 

[73]. 

Принцип верховенства права закріплено в Конституції України 1996 року. 

Відповідно до ст. 8 Конституції України сутність принципу верховенства права 

полягає у визнанні найвищої юридичної сили нормативних положень 

національного Основного Закону, що передбачає їх застосування як «норм  

прямої дії», що гарантує забезпечення ефективності звернення за захистом 

порушеного права безпосередньо до суду на підставі Конституції України [140]. 

Проблеми принципу верховенства права неодноразово були предметом 

досліджень провідних учених вітчизняної юридичної науки.Так, вартими уваги 

є наукові здобутки, отримані у працях С.П. Головатого [65, с. 6-10; 63], 

С.В. Кальченка [110], Ю.Б. Ключковського [119, с. 613-663], М.І. Козюбри [129, 

с. 14-27], М.І. Смоковича [296], О.О. Терлецького [336], А.Т. Комзюка [3], 

В.М. Бевзенка [27], Р.С. Мельника [1; 8] та ін. 

Принцип верховенства права є безумовним фундаментальним орієнтиром, 

що має бути критерієм установлення правомірності та правової ефективності 
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законодавчих актів, актів правозастосування та актів тлумачення норм права 

[284, с. 19-20]. Водночас в умовах домінування правового нігілізму як 

«регулятора» суспільних відносин верховенство право і проголошена вимога 

його забезпечення може своїм наслідком мати хибне, помилкове застосування 

норм права, що не відповідає духу закону. Верховенство права є унікальним 

підгрунтям розвитку громадянського суспільства на засадах свободи та рівності 

його членів [128, с. 24-27]. 

В.Б. Авер’янов обґрунтовував, що реалізація принципу верховенства права 

сприяє гуманізації процесів правозастосування, відмовляючись від 

пріоритетності позитивістського підходу до процесів тлумачення норм права як 

визначення безумовної правомірності адміністративних актів суб’єктів 

державного управління за умови їх відповідності нормативним положенням 

чинного законодавства [2, с. 8-14]. Підтримуючи В.Б. Авер’янова, М.І. Смокович 

визначає, що в ході судового розгляду будь-якого правового спору, у тому числі 

виборчого, суди мають, здійснюючи перевірку правомірності діяльності 

суб’єктів публічного управління та її результатів, з’ясувати не лише її 

відповідність вимогам чинного законодавства, а й визначити, чи дотримано 

внаслідок цього права, свободи та законні інтереси заявника у справі; і в разі 

встановлення, що інтереси та права заявника порушуються навіть за умови 

відповідності вимогам чинного законодавства України, суд уповноважений 

визнати діяльність чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень, а також 

відповідні управлінські акти неправомірними [298, с. 256], тобто такими, що 

хоча і відповідають букві закону, однак не втілюють його дух. 

Належна реалізація принципу верховенства права забезпечується 

встановленням механізмів впровадження принципу правової упевненості (legal 

certainty), що означає безсумнівне визнання дії судового рішення, що набуло 

законної сили, як наголошується ЄСПЛ у  справі «Брумареску проти Румунії» 

[365].  

Відповідно до ст. 6 КАС України визначено засади реалізації, де 

встановлено пріоритетність прав і свобод людини як змістової характеристики 
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«діяльності держави», застосування яких має відповідати результатам судової 

практики ЄСПЛ, про що зазначалось у попередньому підрозділі цієї дисертації. 

Засадами реалізації принципу верховенства права відповідно до положень 

ст. 6 КАС України є такі: по-перше, встановлення пріоритетності забезпечення 

прав і свобод людини як змістової та фукнціональної характеристики діяльності 

держави; по-друге, врахування національними адміністративними судами 

результатів судової практики ЄСПЛ, що має бути відображено в мотивувальній 

частині рішення суду; по-третє, на підставі визначення норм Конституції 

України нормами «прямої дії» створення механізмів звернення людини та 

громадянина до суду з метою захисту її конституційних прав та свобод; по-

четверте, визначення заборони обґрунтування відмови адміністративним судом 

на підставі «неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства» 

у відповідній сфері суспільних відносин (ст. 6 КАС України) [122]. 

Позитивістське правове розуміння сутності категорії «виконання судових 

рішень, що набули законної сили», безумовно, має бути пріоритетною ознакою 

розвинутого громадянського суспільства, однак його впровадження не виключає 

необхідності визначення механізмів судового контролю за забезпеченням 

прицнипу верховенства права, що може виявлятися в наданні суду права 

застосовувати до порушників національних та світових стандартів реалізації 

виборчих прав певних видів обмежень та заходів примусу [378]. 

Такий полінормативний правозастосовчий підхід до розуміння принципу 

верховенства права одним із своїх негативних наслідків має складнощі його 

реалізації в судовій та управлінській практиці, про що свого часу зазначали  

В.Г. Ротань, І.Л. Самсін, А.Г. Ярема та ін. [171, с. 585]. Слушною є думка 

М.І. Козюбри, що визначає сутність верховенства права як складної сукупності 

«науки», «добра», «справедливості», «правових ідей», «правових почуттів» та 

«здорового глузду» [127, с. 20]. 

Поліваріативність реалізації механізмів забезпечення верховенства права 

відповідно до висновку Венеціанської комісії у Доповіді щодо верховенства 

права від 4 квітня 2011 року № 512/2009 виявляється у його зв’язку із 
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принципами правової визначеності, дотриманням вимог чіткості та точності 

правових норм, що своїм результатом має дотримання постійної прогнозованості 

(передбачуваності) ситуацій та правовідносин, що виникають [47]. У постанові 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 9 лютого 

2019 року у справі №855/21/19 [325] обґрунтовано, що реалізація принципу 

правової визначеності передбачає встановлення для органів державної влади 

певної сукупності обмежень, що має спрямовуватись на забезпечення реалізації 

вимоги щодо передбачення з великою вірогідністю та точністю відповідних 

правозастосовчих заходів, що можуть бути обрані в тій чи іншій ситуації 

суб’єктами владних повноважень. 

Ідея правової визначеності як складової системи принципів забезпечення 

верховенства права корелюється з категорією «законних» або «легітимних» 

очікувань, що формуються у свідомості учасників адміністративно-правових та 

адміністративно-процесуальних відносин щодо результатів діяльності органів 

публічного адміністрування.  

При цьому необхідно відмітити певну єдність підходів учених та практиків 

щодо недоцільності законодавчого визначення принципу «верховенства права», 

що своїм результатом матиме передусім зниження правової ефективності його 

застосування [64, с. 1215-1216; 258, с. 83-94]. 

Забезпечення реалізації принципу верховенства права має корелюватись із 

встановленням вимоги невтручання суду в здійснення дискреційних 

повноважень органами публічної адміністрації, при цьому до повноважень суду 

у розгляді та вирішенні виборчого спору має належати визначення їх меж. 

Установлення меж здійснення дискреційних повноважень має розглядатися як 

форма здійснення судового контролю за діяльністю органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування і вимогам сучасної правової демократичної держави, 

забезпечуючи належним чином реалізацію системи стримувань та противаг 

публічної влади [308]. 

Отже, застосування принципу верховенства права має бути безумовним 

орієнтиром здійснення судової практики в України під час розгляду та вирішення 
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будь-якої категорії правових спорів, і особливо – у порядку адміністративного 

судочинства, що встановлює процедуру судового захисту виборчих прав та 

інтересів громадян України. 

Необхідно зупинитися на деяких здобутках судової практики Верховного 

Суду, висновки якого набувають ознак нормативності і є обов’язковими для 

застосування судами нижчих інстанційних ланок системи судоустрою. Зокрема, 

у ході судового розгляду колегія Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду (головуючий суддя Желтобрюх І.Л., та судді: Білоус О.В., 

Стрелець Т.Г) адміністративного позову на постанову Центральної виборчої 

комісії від 1 лютого 2019 року № 178 «Про клопотання громадських організацій 

щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів 

Президента України 31 березня 2019 року» в частині відмови ГО «Всеукраїнське 

об'єднання «Рух вільних селян» мати офіційних спостерігачів дійшла висновку 

про її неправомірність. Висновок колегії Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду був мотивований відсутністю достатнього 

обґрунтування ЦВК того, що зазначене об’єднання у своїй діяльності не 

переслідує політичних цілей заволодіння державною владою, що грунтувалось 

на дослідженні його статутних положень [325]. Натомість колегія Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду встановила, що відповідно до 

статуту ГО «Всеукраїнське об'єднання «Рух вільних селян» воно є добровільним 

об'єднанням громадян для захисту громадянських прав і свобод, дотримання 

гуманітарних, економічних, політичних, соціальних, культурних та інших 

інтересів (пункт 1.1 Статуту). Колегія Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду встановила, що підставою відмови громадському 

обєднанню мати офіційного спостерігача під час проведення виборів Президента 

України може бути лише недотримання вимог установлених частинами першою 

і другою статті 69 Закону України «Про вибори Президента України», тобто 

недотримання процедурних вимог подання заявником відповідних документів 

до ЦВК як суб’єкта, уповноваженого на надання спеціальних дозволів на 

здійснення офіційного спостереження за виборчим процесом в Україні як однією 
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із форм реалізації громадського контролю [203]. Крім того, до аргументації 

колегії Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо 

визнання неправомірності постанови Центральної виборчої комісії України від 1 

лютого 2019 року № 178 «Про клопотання громадських організацій щодо 

надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів 

Президента України 31 березня 2019 року» належить необхідність забезпечення 

сталості управлінських рішень у виборчому процесі. Зокрема, колегією 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду було 

встановлено, що раніше постановою ЦВК від 15 листопада 2018 року № 215 було 

надано ГО «Всеукраїнське об'єднання «Рух вільних селян» дозвіл мати 

офіційних спостерігачів під час перших виборів депутатів сільських, селищних, 

міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, 

селищних, міських голів 23 грудня 2018 року, додаткових виборів депутатів 

сільських, селищних рад 23 грудня 2018 року. Відповідно прийняття рішення 

ЦВК про відмову в такому праві одному і тому самому суб’єкту без змін 

статутних положень його діяльності є таким, що суперечить вимогам реалізації 

принципу верховенства права та правової визначеності як її складової. 

Чітке та неухильне дотримання встановлених вимог виборчого 

законодавства України через його неоднозначність та колізійність може мати 

своїм наслідком порушення виборчих прав громадян, а отже, недотримання 

вимог верховенства права. Зокрема, у справі № 9901/429/19 колегія Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду (головуючого судді (судді-

доповідача) Жука А.В., суддів: Мартинюк Н. М., Мельник-Томенко Ж.М.) 

дійшла висновку, що оприлюднення Центральною виборчою комісією 

результатів голосування на позачергових виборах народних депутатів України 

без урахування результатів голосування по одномандатному виборчому округу 

№ 210, що зафіксовано у відповідному протоколі засідання ЦВК, як формі 

організації її діяльності, не є порушенням виборчого законодавства, відповідає 

духу закону і сприяє забезпеченню реалізації принципу верховенства права 

[328]. Натомість, і необхідно погодитися з висновком Касаційного 
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адміністративного суду у складі Верховного Суду, дотримання ЦВК 

установлених строків для оголошення результатів голосування на позачергових 

виборах народних депутатів України є свідченням дотримання таким суб’єктом 

владних повноважень принципу верховенства права, а отже, є переконливим 

аргументом для визнання правової ефективності його діяльності [218]. 

Таким чином, функціонування починаючи з 2005 року системи 

адміністративної юстиції та встановлення особливостей у процедурі 

врегулювання виборчих спорів відбувається з метою дотримання принципу 

верховенства права як інструментарію, здатного в умовах колізійності 

національного виборчого законодавства вирішити проблемні питання 

правозастосування та правотлумачення для забезпечення ефективості процесів 

реалізації виборчих прав громадян України. Необхідно наголосити, що 

дотримання принципу верховенства права має бути визначальним орієнтиром 

правомірності діяльності будь-якого суб’єкта публічного управління, у тому 

числі Верховної Ради України. При цьому застосування адміністративними 

судами принципу верховенства права під час розгляду виборчих спорів є 

гарантією забезпечення належного захисту прав та інтересів громадян України. 

 

Висновки до розділу І: 

 

1. В основу розмежування категорій «захист виборчого права» та 

«охорона виборчого права» покладено встановлення таких критеріїв, як 

суб’єктний склад правовідносин та способи відновлення порушеного права. 

Форми захисту виборчого права поділено на юрисдикційні, до яких 

належить захист виборчого права в адміністративному порядку, судовий захист 

виборчого права, міжнародний захист виборчого права тощо, та неюрисдикційні, 

що, зокрема, реалізуються у вигляді самозахисту виборчого права. 

Визначено, що судовий контроль виборчого процесу реалізується у 

безпосередній (шляхом встановлення відповідності підзаконних нормативно-

правових актів щодо регулювання загальнонаціональних та місцевих виборів 
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вимогам Конституції України, що здійснюється у порядку конституційного 

судочинства) та опосередкованій формах (шляхом урегулювання наявних 

публічно-правових спорів, пов’язаних із порушенням активного та пасивного 

виборчого права чи зі створенням умов для  його порушення). 

2. Визначено, що конституційний контроль виборчого процесу належить 

до юрисдикційних форм захисту виборчого права. Підкреслено, що рішення, 

прийняті Конституційним Судом України мають вплив на публічні відносини в 

держави, зокрема під час організації підготовки та проведення виборів. Способи 

здійснення конституційного контролю виборчого процесу передбачають 

визначення конституційності актів законодавства України (не лише виборчого), 

серед яких, окрім законодавчих, можуть бути і підзаконні нормативно-правові 

акти. 

Зроблено висновок про те, що сутність конституційного контролю за 

виборчим процесом полягає у забезпеченні ефективності та якості здійснення 

законодавчого процесу. Діяльність Конституційного Суду України є не лише 

гарантією дотримання прав і свобод людини, а і певним вектором, який має бути 

врахований законодавцем під час здійснення перспективної правотворчої 

діяльності. Зокрема, розгляд та вирішення конституційної скарги у справі № 6-

р/2019 дав змогу визначити наявну прогалину в правовому регулюванні 

суспільних відносин в Україні, а саме: необхідність встановлення нормативного 

розуміння категорій «публічний інтерес» та «легітимні очікування». 

Наголошено, що підвищення якості норм виборчого законодавства 

України безпосередньо залежить від запровадження механізмів конституційної 

відповідальності народних депутатів України та інших суб’єктів публічного 

управління, які за їх відсутності нехтують необхідністю дотримання вимог, 

визначених у рішеннях Конституційного Суду України, що підтверджується 

існуючою правотворчою практикою. 

3. Забезпечення ефективності судового контролю за виборчим процесом у 

межах чинного законодавства України передбачає надання юрисдикційних 

повноважень з урегулювання окремих категорій виборчих спорів загальним 
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місцевим судам (зокрема, спорів, пов’язаних із оскарженням рішень, дій чи 

бездіяльності дільничних виборчих комісій, дільничних комісій з референдуму, 

членів цих комісій; уточнення списку виборців; оскарження дій чи бездіяльності 

засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, 

організацій, їх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової 

інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори 

та референдум; оскарження дій чи бездіяльності кандидата в депутати сільської, 

селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного голови, їх довірених 

осіб). 

Наголошено, що ефективність здійснення судового контролю місцевими 

судами визначається необхідністю дотримання принципу верховенства права під 

час врегулювання виборчих спорів, що досягається, зокрема, відмовою від 

застосування надмірного формалізованого підходу до їх врегулювання з 

урахуванням їх специфіки. Обґрунтовано доцільність поступової перспективної 

відмови від віднесення загальних місцевих судів до системи суб’єктів розгляду 

та вирішення виборчих спорів, що сприятиме збереженню унікальної сутності 

системи адміністративної юстиції як складової системи «стримувань та 

противаг» у механізмі публічного управління. 

4. Зроблено висновок щодо доцільності уніфікації застосування практики 

ЄСПЛ у діяльності судів національної системи судочинства, що пов’язується із 

необхідністю забезпечення Міністерством юстиції України систематизації 

офіційних перекладів таких рішень шляхом створення загального реєстру рішень 

у справах, пов’язаних із захистом суб’єктивних публічних прав громадян 

(зокрема, як рішень у справах, що порушувались проти України, так і рішень у 

справах проти інших держав).  

Визначено, що межі здійснення судового контролю ЄСПЛ залежать від  

характеру та суб’єктного складу виборчого спору, що пов’язується із 

застосуванням категорії «законодавчий орган» та процедури його формування. 

При цьому встановлено, що тлумачення такої категорії не відповідає визнаним у 

національній правовій системі науковим та практичним підходам і допускає 
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поширення юрисдикції ЄСПЛ і на врегулювання спорів, пов’язаних із 

формуванням муніципальних виборних органів, за умови, що останні мають 

суспільно важливі повноваження у сфері публічного управління, і при цьому 

забезпечення законності таких виборів має підвищений суспільний інтерес. 

Наголошено, що ефективність забезпечення реалізації права на захист 

суб’єктивного виборчого права шляхом звернення до ЄСПЛ пов’язується, 

зокрема, із встановленням механізмів відповідальності адміністративних 

органів, зобов’язаних виконувати відповідні резолюції, прийняті в результаті 

функціонування системи європейського судового захисту прав і свобод людини. 

5. У ході проведеного дослідження визначено пріоритетність реалізації 

багатовекторних аспектів застосування принципу верховенства права як 

орієнтиру для здійснення правотворчої, правозастосовчої та правозахисної 

діяльності на належному рівні правової ефективності та якості діяльності всіх 

суб’єктів публічного управління.  

Устанoвлено, що забезпечення реалізації принципу верховенства права в 

Україні відбувається в умовах відсутності низки ключових законодавчих актів, 

прийняття та розробка яких уже понад 20 років є однією із найболючіших 

проблем сучасних правових реалій. Такими актами, нагальність прийняття яких 

неодноразово підтверджувалася, як у ході наукових дискусій, так і в процесі 

правозастосування, є: Закони України «Про адміністративну процедуру», «Про 

нормативно-правові акти», у яких має бути вирішено колізійні питання 

застосування нормативно-правових положень системи законодавчих та 

підзаконних актів чинного законодавства України. 

Проведений системний аналіз сутності принципу верховенства права, 

судової та управлінської практики його застосування дав підстави зробити 

висновок про багатовекторність його реалізації як унікального регулятора 

ефективності тлумачення норм права, забезпечення правової уніфікації та 

передбачуваності діяльності суб’єктів владних повноважень, гарантії судового 

захисту прав і свобод людини на засадах рівності та доступності правосуддя 

тощо. 
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Окремі теоретико-методологічні та практичні проблеми розділу розкрито 

в авторських публікаціях [19; 20]. 
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Розділ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУДОВОГО 

КОНТРОЛЮ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ПРИ РОЗГЛЯДІ ВИБОРЧИ 

СПОРІВ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ  

 

2.1. Виборчі права громадян України як предмет публічно-правових 

спорів 

 

Проголошення Конституції України стало вирішальним етапом у процесі 

формування та реалізації механізму гарантування політичних прав людини, до 

яких належать виборчі права громадян України. Відповідно до статей 38, 69 

Конституції України громадяни України мають право брати участь в управлінні 

державними справами, брати участь у всеукраїнських та місцевих референдумах, 

включаючи право бути обраним чи самостійно обирати на визначені чинним 

законодавством політичні посади.  

М.І. Смокович наголошує, що забезпечення належного рівня реалізації та 

захисту виборчих прав громадян є однією із безумовних гарантій 

функціонування механізму стримувань та противаг [298, с. 82]. Як визначає 

Г.П. Циверенко, реалізація міжнародних стандартів народовладдя є неможливою 

без належного забезпечення вимоги формування органів державної влади та 

місцевого самоврядування шляхом проведення прямих відкритих прозорих 

рівних загальнонаціональних та місцевих виборів відповідно [345, c. 35-45]. 

Питання дослідження поняття та сутності виборчих прав має 

міждисциплінарний характер і є предметом наукових розробок представників  як 

теорії держави і права та конституційного права, так і представників галузевих 

юридичних наук. Варто наголосити, що в межах науки теорії держави і права 

розгляд категорії виборчих прав здійснюється як складова системи прав людини. 

До загальнотеоретичних наукових розробок необхідно віднести праці таких 

учених, як А.М. Колодій [131, с. 33-38; 132, с. 41-46], О.В. Петришин [94; 186, c. 

39-42], П.М. Рабінович [257, с. 19-26], С.С. Сливка [294, с. 94-104], В.І. Співак 

[307, с. 45-48], М.О. Фокіна [341, с. 16] та ін. 
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Питанню встановлення особливостей захисту виборчих прав у судовому 

порядку в різні часи були присвячені наукові розробки В. В. Алсуф’єва [13, 

с. 286-289], О.В. Бачерікова [26, с. 15-16], В.І. Гуменюка [70, с. 145-150], 

М.В. Жушмана [88, с. 56-65], О.О. Казанцева [108, с. 22], С.В. Ківалова [112, 

с. 23-30], В. К. Колпакова [135, с. 8-15], В. М. Колесниченко [130, c. 128], Т.І. 

Криси [147, с. 163-167], Р.О. Куйбіди [151, с. 404], І.Л. Самсіна [287, с. 49-60], 

Ю.Л. Сеніна [292, с. 44-46], М. І. Смоковича [300, с. 4-19], М. І. Цуркана [348, 

с. 279-285], П. В. Янюка [362, с. 96-102] та ін. 

Досягненню однозначності підходів до розгляду та вирішення виборчих 

спорів присвячено і наукові розробки зарубіжних учених та узагальнення судової 

практики, здійсненої міжнародними правозахисними інституціями [51; 185; 373; 

375; 384 та ін.]. Вартою уваги є позиція Європейського суду з прав людини, 

висловлена у справі «Намат Алієв проти Азербайджану» (Case of Namat Aliyev 

v. Azerbaijan), сутність якої полягає у тому, що функціонування ефективної 

системи реалізації можливості захисту виборчих прав у судовому порядку є 

головною гарантією забезпечення вільних та справедливих виборів у країні 

[370].  

Отже, вибори є барометром рівня демократичності політичного життя 

суспільства і стану реалізації та захисту виборчих прав. У процесі їх проведення 

вступають у протиріччя інтереси різних політичних сил, виразниками поглядів 

яких є партії та інші політичні об’єднання. 

 Слід зазначити, що виборчий  процес – це здійснення певними суб'єктами 

державно-правового життя суспільства конкретних виборчих процедур, 

передбачених законодавством країни. Шляхом виборів формуються різні органи 

публічної влади – парламенти, глави держав, органи місцевого самоврядування 

тощо. Вибори легітимізують владу, адже саме за їх допомогою народ визначає 

своїх представників та наділяє їх мандатом на здійснення його суверенних прав 

– таким чином реалізується право людини на участь у державному житті, яке, 

зокрема, закріплено у ч. 3 ст. 21 Загальної декларації прав людини, прийнятої у 

1948 році, і полягає у такому: «Воля народу повинна бути основою влади уряду; 
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ця воля має виявлятись у періодичних і нефальсифікованих виборах, які 

необхідно проводити за умови загального і рівного виборчого права шляхом 

таємного голосування або через рівнозначні форми, що забезпечують свободу 

голосування» [93]. 

Положеннями ст. 38 Конституції України встановлюється, що реалізація 

та захист виборчих прав громадян здійснюється шляхом застосування складної 

сукупності нормативно-правових положень виборчого законодавства України 

[140]. 

Виборчі права громадян України за своєю сутністю належать до категорії 

суб’єктивних публічних прав. Відповідно до західноєвропейського науково-

практичного підходу розуміння реалізації виборчих прав пов’язується із 

забезпеченням пріоритетності дотримання органами державної влади та 

місцевого самоврядування публічного інтересу у прийнятті управлінських 

рішень, що, зокрема, є складовою адміністративно-правових суспільних 

відносин у Федеративній Республіці Німеччині [161, с. 234]. Необхідно 

зазначити, що перша згадка про доцільність виокремлення системи суб’єктивних 

публічних прав пов’язується з науковою працею Гербера «Про публічні права» 

(1852 р.), де визначено, що вони є встановленим свідомим добровільним 

обмеженням влади держави [85, с. 112]. Г. Еллінек обґрунтував доцільність 

виділення системи суб’єктивних публічних прав людини (System der subjektiven 

öffentlichen Rechte; 1905) [85, с. 113]. Вельми цікавими є міркування Г. Еллінека, 

що обґрунтовує участь людини у державно-політичному житті через реалізацію 

наданих ній правових статусів – негативного (певна сукупність відносин, участь 

у яких сприяє забезпеченню свободи індивіда від держави), позитивного (певна 

сукупність відносин, механізм реалізації яких сприяє і допомогає державі) та 

активного (сукупність правових відносин, яка створює належні умови для 

реалізації можливості суспільно корисної поведінки окремих індивідів, що 

сприяє забезпеченню публічного інтересу) [107, с. 581-584]. З урахуванням 

зазначених міркувань щодо встановлення правового статусу індивіда в його 

взаємовідносинах з державою Г. Еллінек виділяє три групи суб’єктивних 
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політичних прав, як-то: право бути свободним від держави; право вимагати від 

держави вчинення на користь індивіда певних правозабезпечувальних дій; право 

брати участь в організації діяльності держави, в тому числі шляхом реалізації 

активного та пасивного виборчих прав.  

У будь-якому разі реалізація суб’єктивних політичних прав на відміну від 

інших груп прав індивіда (культурних, фізичних, сімейних тощо) є неможливою 

без тісної взаємодії з державою. З цього приводу цікавим є твердження 

Т.О. Мацелик, що забезпечення задоволення існуючої потреби (інтересу) 

індивіда на участь в управлінні державою вимагає створення останньою 

відповідних механізмів [160, с. 67-68]. 

Необхідно погодитися із висновком, висловленим В.М. Бевзенком та 

Р.С. Мельником, про забезпечення реалізації суб’єктивних публічних прав своїм 

результатом має належну реалізацію публічного інтересу [161, с. 234]. 

Як зазначає Л.О. Золотухіна, суб’єктивне публічне право виявляється у 

тому, що правова норма водночас спрямована на досягнення публічного інтересу 

і інтересу окремого індивіда. Ученою обґрунтовано висновок, що реалізація 

суб’єктивних публічних прав сприяє забезпеченню задоволення публічного 

інтересу як об’єкта адміністративно-правових та адміністративно-

процесуальних правовідносин. Варто погодитися з висновком Л.О. Золотухіної, 

що лише належний рівень правової активності населення є гарантією 

забезпечення реалізації суб’єктивних публічних прав, а отже і гарантією 

забезпечення належного рівня задоволення публічного інтересу [104, с. 219].  

До суб’єктивних публічних прав належать: право на свободу слова, 

зібрань, об’єднань, віросповідань (ст. 35 Конституції України [140], ст. 3 Закону 

України «Про свободу совісті та релігійні об’єднання» [242]); право на участь у 

здійсненні публічного управління (право обирати та бути обраним на політичні 

посади публічної служби (ст. 38 Конституції України [140]), право брати участь 

у конкурсному доборі на посади публічної служби (ст. ст. 3, 19 Закону України 

«Про державну службу» [215], ст. 28  34 Закону України «Про прокуратуру» [238] 

та ін.); право на отримання адміністративних послуг (ст. 1, 9 Закону України 
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«Про адміністративні послуги» [196]); право користування публічним майном 

(ст. 13, 14 Конституції України [140], ч. 4 ст. 37-1 Земельного кодексу України 

[103] та ін.); право на забезпечення захисту законних прав та інтересів 

(реалізується шляхом подання адміністративного позову (ст. 4 Кодексу 

адміністративного судочинства України [122]), звернення до органу публічної 

адміністрації (ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» [224]) [58, с. 128].  

Отже, доцільно зробити проміжний висновок, що фактично реалізація 

суб’єктивних виборчих прав є формою здійснення публічного управління 

населенням України, що наділено правом обирати чи бути кандидатом на 

політичні посади  органів державної влади та місцевого самоврядування. Однак 

тривалий час упродовж радянського періоду розвитку української держави 

необхідність створення належних механізмів реалізації суб’єктивних політичних 

прав нівелювалася існуючою політичною ідеологією. 

Виборчі права належать до системи первинних політичних прав. 

Відповідно до статті 38 Конституції України громадяни мають право «вільно 

обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування». Як реалізація будь-якого іншого наданого людині права, 

реалізація первинних політичних прав не повинна заподіювати шкоди правам та 

інтересам інших учасників суспільно-політичного життя.  

Виборчі права громадян мають фундаментальний характер, що 

розуміється в аспекті необхідності законодавчого визначення процедур будь-

якого втручання державної влади в їх реалізацію та обмеження. Зокрема, 

підставами обмеження виборчих прав є проголошення в країні воєнного або 

надзвичайного стану (ч. 2 ст. 64 Конституції України) [140]. Статус особи, 

засудженої до позбавлення волі, вимагає створення відповідних умов для 

реалізації нею наданих виборчих прав. Передусім встановлюється обмеження 

для осіб, судимість яких не знята та/чи не погашена, у реалізації права бути 

обраним на політичні посади публічної служби.  Щодо вільного волевиявлення 

засуджених та осіб, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих 

ізоляторах Державної пенітенціарної служби України, і мають право обирати 
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Президента України та народних депутатів України, то Виборчий кодекс 

України  обмежень не містить. У законодавстві передбачено лише загальне 

правило, що вибори є вільними (ст. 14 Виборчого кодексу України) [48]. 

Отже, реалізація виборчих прав є неможливою без участі індивідумів у 

виборчому процесі. 

Виборчий процес в Україні відповідно до положень чинного 

національного законодавства здійснюється на засадах: 

1) гарантії реалізації виборчих прав громадян, 

визначених Конституцією України та цим Кодексом; 

2) дотримання основних принципів виборчого права, 

визначених Конституцією України та цим Кодексом; 

3) законності та заборони протиправного втручання будь-кого у 

виборчий процес; 

4) політичного плюралізму та багатопартійності; 

5) публічності і відкритості виборчого процесу, усіх його процедур з 

урахуванням обмежень, установлених законом, належного інформування 

виборців та інших суб’єктів виборчого процесу; 

6) свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів і 

суб’єктів їх висування на відповідних виборах до засобів масової інформації 

незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками 

яких є партії (організації партій); 

7) неупередженості органів виконавчої влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб 

до кандидатів, партій [232]. 

Реалізація виборчих прав залежить від стадій виборчого процесу. Умовно 

до стадій виборчого процесу в Україні необхідно віднести: 1) складання списків 

виборців, їх перевірка та учтонення; 2) утворення одномандатних виборчих 

округів; 3) утворення виборчих комісій; 4) висування  та реєстрація кандидатів 

на політичні посади; 5) проведення передвиборної агітації; 6) голосування (у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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тому числі за необхідності у декілька етапів); 7) підрахунок голосів виборців та 

встановлення  підсумків голосування і результатів виборів; 8) реєстрація обраних 

кандидатів на політичні посади; 9) припинення повноважень виборчих комісій 

(ст.79, 137, 196 Виборчого кодексу України [48]). 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення виборчого законодавства» № 805-IX від 16.07.2020 

суттєво змінено книгу четверту Виборчого кодексу України, яка регламентує 

порядок проведення місцевих виборів. Так, відповідно до прийнятих змін,  

уперше в історії України такий етап виборчого процесу, як формування 

територіальних виборчих комісій виведено за рамки виборчого процесу. Так, 

останнім днем строку формування міських, районних, обласних територіальних 

виборчих комісій, суб’єктом формування яких є Центральна виборча комісія, на 

місцевих виборах 25 жовтня 2020 року є 10 серпня 2020 року, а сільських, 

селищних, районних у містах територіальних виборчих комісій, суб’єктом 

формування яких є відповідні районні, міські територіальні виборчі комісії є 

25 серпня 2020 року. 

Виведення за межі виборчого процесу етапу формування територіальних 

виборчих комісій може мати наслідком оскарження рішень про їх утворення 

після завершення виборчого поцесу або на такій стадії процесу, що 

унеможливить повернення виборчого процесу на попередні. Норми КАСУ, які 

регламентують особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, 

дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих 

комісій застосовуються лише під час виборчого процесу. Правом оскаржувати 

рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій наділені суб’єкти виборчого 

процесу. Датою початку виборчого процесу місцевих виборів є 5 вересня 

2020 року.  

Отже,  для звернення з позовом про оскарження рішення про утворення  

територіальних виборчих комісій установлено загальний строк оскарження, 

яким для  звернення за захистом прав, свобод та інтересів особи передбачено 

шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-20#n1229
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особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи 

інтересів, а для звернення до адміністративного суду суб’єкта владних 

повноважень установлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено 

інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб’єкту владних 

повноважень право на пред’явлення визначених законом вимог.  

У межах виборчого процесу відбувається реалізація активного виборчого 

права як права обирати осіб на політичні посади (ст. 70 Конституції України 

[140], ст. 7 Виборчого кодексу України [48] та ін.), а також пасивного виборчого 

права як права брати участь у виборчому процесі як кандидат на політичні 

посади (ст. 10 Виборчого кодексу України). Реалізація активного виборчого 

права в Україні має відповідати встановленим міжнародним стандартам. 

До основних міжнародних нормативно-правових актів належать, зокрема, 

такі: Загальна декларація прав людини, прийнята 10 грудня 1948 року [93], де 

встановлено, що права людини є найвищою соціальною цінністю, права людини 

є рівними і їх забезпечення реалізації та захисту є пріоритетним завданням 

сучасної держави; Міжнародний пакт про громадянські та політичні права  від 

16 грудня 1966 року [166], де вперше знайшли відображення основні засади, 

яким мають відповідати нормативно-правові положення виборчого 

законодавства національних систем права; Міжнародна конвенція про право 

міжнародних договорів 1945 р. [165], де встановлюється пріоритет норм 

міжнародного права та укладених міжнародних угод, у тому числі у сфері 

забезпечення рівних та демократичних виборів; Конвенція про політичні права 

жінок 1952 р.; Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 1965 р. [164] та інші міжнародні акти та угоди, завданням яких 

було забезпечення подолання дискримінаційних переслідувань людини у 

процесі реалізації та захисту її прав у цілому, і права обирати та бути обраним 

зокрема,  таким чином беручи участь у реалізації функцій та завдань публічного 

управління. 

Міжнародно-правовими угодами встановлюється пріоритет нормативно-

правового регулювання виборчого процесу на рівні національних систем права 
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[168, с. 534]. Однак досягнення ефективності реалізації встановлених 

міжнародних стандартів здійснення виборчих прав відбувається не лише на рівні 

національних систем захисту прав людини у судовому та позасудовому порядку, 

а й на рівні міжнародних правозахисних інституцій. Такими інституціями є 

Комітет ООН з прав людини та Європейський суд з прав людини. Юрисдикція 

Європейського суду з прав людини поширюється на усі державичлени Ради 

Європи, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод. Україна як держава-член Ради Європи з 1995 року та як держава, яка 

ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод у 

1997 році, визначила обов’язковість виконання рішень Європейського суду з 

прав людини [204; 206]. Варто наголосити, що відповідно до ст. 17 Закону 

України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» рішення 

Європейського суду з прав людини є джерелом національної системи права 

України [206]. Такий нормативний підхід дає підстави зробити висновок про 

можливість обґрунтування під час прийняття судового рішення  у системі 

національних судів в Україні.  

Реалізація виборчих прав відповідно до чинного законодавства 

відбувається під час виборчого процесу, який охоплюється періодом від 

формування списків виборців до припинення повноважень окружних та 

дільничних виборчих комісій.  

Такий підхід до розуміння активного виборчого права є загальновизнаним. 

Однак наскільки він є сталим і чи не вимагає здійснення конструктивного 

перегляду його сутності. Чи доцільним є застосування такої обмеженої періодом 

виборчого процесу реалізації активного виборчого права? Зокрема, відповідно 

до періоду реалізації активного виборчого права не належить етап набуття 

повноважень особами, обраними на політичні посади (до категорії політичних 

посад публічної служби належать такі посади, як пост Президента України, 

народного депутата України, депутата місцевих рад – авт.). Чи належить до 

реалізації активного виборчого права громадян право вимагати здійснення 
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набуття повноважень у встановлені строки, право вимагати зменшення строків? 

Наприклад, набуття повноважень Президентом України передбачає не лише 

оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією України, а й 

проведення процедури інавгурації (ст. 104 Конституції України [140]). Крім того, 

є доцільним запровадження розуміння активного виборчого права як реалізації 

механізму застосування заходів конституційної відповідальності осіб, які 

обіймають політичні посади публічної служби? Пошук відповідей на ці питання 

вимагає проведення комплексного дослідження в межах науки конституційного 

права, спрямованого на визначення сутності активного виборчого права в 

сучасних умовах розвитку світу. 

У межах даного дослідження зосереджуватися має увага має на 

забезпеченні процедури реалізації та захисту активного та пасивного виборчих 

прав. О. Беляневич визначає, що суб’єктивне публічне право вимагає створення 

необхідних механізмів для його захисту [28].  

Згідно з положеннями частини другої статті 55 Конституції України 

кожному надається право оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових 

осіб. Така норма є нормою прямої дії, тобто встановлює пріоритетність судового 

захисту як форми захисту порушеного права чи інтересу, що є безумовним 

досягненням національної правової системи, водночас залишаючись і її бідою, 

що породжує низьку ефективність діяльності інших суб’єктів публічного 

управління через відсутність забезпечення механізмів їх належного 

функціонування, зокрема, інституту публічного правонаступництва, інституту 

публічного майна, інституту відповідальності держави. Отже, надання 

конституційного права звернення до суду за захистом порушеного виборчого 

права чи інтересу не виключає необхідності створення механізмів оскарження 

результатів виборчого процесу до дільничних, окружних (територіальних) та 

Центральної виборчих комісій, їх посадових та службових осіб. Такого висновку 

дійшов Конституційний Суд України у справі за конституційним поданням 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 
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(конституційності) Закону України «Про вибори народних депутатів України» 

[140]. 

Однак наявність адміністративного порядку оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічного управління як суб’єктів виборчого права не 

свідчить про високий рівень його правової ефективності. Зберігається загальна 

суспільно-правова тенденція пріоритетності та дієвості звернення до суду за 

захистом порушеного активного чи пасивного виборчого права. Так, результати 

здійсненого Вищим адміністративним судом України аналізу узагальнення 

підстав вчинення порушень активного виборчого права дають підстави зробити 

висновок про домінування відповідних порушень на такому етапі виборчого 

процесі, як уточнення списків виборців, зміни виборчої адреси та місця 

голосування. Так, у 2014 році на виборах Президента України до 

адміністративних судів за захистом своїх прав звернулося майже 5 тисяч 

суб’єктів; під час виборів народних депутатів у 2015 році було 2,5 тисячі 

звернень, при цьому предметом абсолютної більшості звернень громадян є 

порушення активного виборчого права на етапі уточнення списків виборців, 

зміни виборчої адреси та місця голосування (4 831 справа, що становить 98% 

загальної кількості звернень громадян України) [340], тоді як під час виборів 

Президента України у 2010 році судами було розглянуто 33 801 виборчу справу 

[249]. 

Варто наголосити, що відповідно до Закону України «Про внесення змін 

до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» [208] запроваджено нові підходи до 

розгляду та вирішення виборчих спорів як гарантії захисту прав людини обирати 

та бути обраним. Шлях новелізації законодавства з питань адміністративного 

судочинства має бути охарактеризований як реформістський, зокрема, відбувся 

перегляд строків розгляду та вирішення виборчих спорів у бік їх скорочення, що 

сприяє забезпеченню принципу оперативності врегулювання публічно-

правового конфлікту відповідної категорії. 
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Захист прав та інтересів людини в цілому і у сфері формування органів 

публічного управління зокрема є складовою механізму їх реалізації, що 

обґрунтовується у наукових розробках більшості представників юридичної 

вітчизняної та зарубіжної науки. Зокрема, І.П. Голосніченко наголошує, що 

якість забезпечення прав і свобод людини безпосередньо залежить від створення 

державою належних умов для їх захисту [67, с. 65]. 

Правовідносини, що виникають, змінюються та припиняються у зв’язку з 

порушенням виборчого права та необхідністю його захисту, справедливо 

визначають категорію «виборчий спір», що належить до групи публічно-

правових спорів. З цього приводу слушним є міркування федерального судді 

Сполучених Штатів Америки Б. Футея, що наголошує на пріоритетному значенні 

пошуку оптимальних напрямів вирішення правових конфліктів, що виникають у 

межах виборчого процесу, адже створення ефективних механізмів їх подолання 

є безумовною ознакою демократичної правової держави [342, с. 353]. На 

неминучості виникнення виборчих спорів у своїх наукових дослідженнях 

наголошує М.В. Жушман зазначаючи, що вони є безумовним підтвердженням 

дотримання вимог легітимності виборчого процесу як процесу формування 

органів державної влади та місцевого самоврядування [88, с. 37].  

Створення ефективних механізмів захисту суб’єктивних публічних прав у 

цілому і виборчих прав зокрема є свідченням легітимності державної влади [287, 

с. 50]. Варто зазначити, що забезпечення належної реалізації виборчих прав 

залежить не лише від рівня правової культури їх носіїв, а й посадових та 

службових осіб відповідних суб’єктів владних повноважень, у тому числі 

окружних та територіальних виборчих комісій, недосконалість формування яких 

з точки зору оцінки рівня професіоналізму її працівників своїм наслідком має 

виникнення правових спорів чи конфліктів, що вимагають судового розгляду. 

Натомість західноєвропейська виборча практика свідчить, що великої кількості 

виборчих спорів можливо уникнути за умови встановлення відповідних умов 

відбору кандидатів до виборчих комісій як суб’єктів виборчого процесу.   
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Отже, ефективний механізм захисту виборчих прав людини як предмет 

публічно-правового спору є гарантією подолання існуючих ризиків, що 

виникають у разі їх порушення. До таких проблем необхідно віднести: 1) складну 

характеристика елементів порушень виборчих прав; 2) застосування заходів 

психологічного тиску відносно виборців шляхом порушення стандартів 

проведення передвиборчої агітації; 3) використання під час проведення 

виборчого процесу адміністративного ресурсу як складної сукупності важелів 

впливу, якими володіють органи державної влади на місцевому та 

загальнонаціональному рівнях, що може негативно позначитися на забезпеченні 

чесних та прозорих виборів і відповідно реалізації виборчих прав; 

4) недопущення до реалізації пасивного виборчого права громадянами України, 

у тому числі створення перешкод для участі у виборчому процесі кандидатів на 

політичні посади, діяльність яких характеризується як опозиційна до 

керівництва країни і при цьому має відповідний рівень, що може у перспективі 

досягти успішного результату; 5) нерівність фінансових ресурсів кандидатів на 

політичні посади, що є матеріальним підґрунтям проведення виборчого процесу. 

Стандарти низки країн Європейського Союзу, зокрема, Французької 

Республіки та Федеративної Республіки Німеччини передбачають право 

обиратися до органів місцевого самоврядування іноземцям та особам без 

громадянства [195, с. 39-42]. Така практика не притаманна Україні.  

 

2.2. Виборчий спір: суб’єктний склад 

 

До предметної юрисдикції адміністративних судів належить розгляд та 

вирішення спорів, пов’язаних з виборчим процесом та процесом референдуму 

(п. 6 ч. 1 ст. 19 КАС України) [120]. 

Використання терміна «виборчий спір» є характерним як для 

законотворчої діяльності, так і для правозастосовчої та судової практик. 

Виділяються наукові розробки В.В. Алсуф’єва [13], Р.О. Куйбіди [151, с. 404], 

М.І. Цуркана [348], в яких започатковано наукову концепцію встановлення 
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сутності врегулювання виборчих конфліктів. На початку 2000-х років єдиних 

підходів до вжиття термінолексики з визначення правових конфліктів, 

пов’язаних з реалізацією та захистом пасивного та активного виборчих прав, не 

існувало. Так, достатньо поширеним було використання визначень таких 

категорій «справи про вибори» [135, с. 85; 292, с. 44], «виборчі справи» і «справи, 

що виникають із законодавства про вибори» [88], «справи про захист виборчих 

прав» [89, с. 77], «спір з виборчого права» [354, с. 480], «справи, пов’язані із 

застосуванням виборчого законодавства» [100, с. 403] тощо.  

Законодавче закріплення категорії «виборчий спір» пов’язується з 

прийняттям Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 

7 липня 2005 р. № 2777-IV [210], що стало основою для формулювання змін до 

статті 176 КАС України [120]. Законодавче закріплення категорії «виборчий 

спір» було підставою для його використання в матеріалах судової практики [315; 

322 та ін.] у нормотворчій діяльності та інших формах правореалізації. 

Внесення змін до КАС України 3 жовтня 2017 року  [208] визначило, що 

до різновидів публічно-правових спорів належать спори за участі учасників 

виборчого процесу, однак при цьому власне визначення такої правової категорії, 

на жаль, не відбулося. Проте, це варто сказати, що на такій ознаці виборчого 

спору, як його публічно-правовий характер, наголошується і представниками 

адміністративної науки. Так, В.М. Колесниченко обґрунтовує презумпцію 

публічно-правового характеру виборчого спору, сутність якого зводиться до 

домінування намагання задоволення публічного інтересу, порушується в разі 

вільного волевиявлення виборців або викривлюються реальні результати 

голосування і підсумки виборів [130, с. 37]. Хоча насправді першопричиною 

ініціювання виборчого спору є далеко не завжди задоволення публічного 

інтересу, а швидше інтересів окремих політичних сил. 

Прагнення з’ясувати сутність виборчого спору, його структури є 

характерним для становлення та розвитку юридичної науки в умовах сучасності 

як представників української наукової еліти, так і зарубіжних країн. 
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Достатньо традиційним є науковий підхід, сутність якого зводиться до 

визначення виборчого спору як конфлікту, який виникає під час виборчого 

процесу [38, с. 58]. Широке розуміння виборчого спору запропоновано 

Р.О. Куйбідою, який розглядає виборчі спори як спори стосовно правовідносин, 

що «пов’язані з виборчим процесом» [151, с. 404].  

Обов’язковою ознакою існування виборчого спору є встановлення факту 

порушення виборчих прав [191, с. 101]. 

Висловлюється думка про недоцільність висновку щодо існування 

взаємозв’язку між порушенням виборчих прав заявника, скаржника чи позивача  

та подальшим його розглядом і вирішенням у судовому порядку. З такою 

позицією С.В. Кальченка можна погодитися і підтримати [110, с. 18-19]. 

Варто звернути увагу на наукову позицію О.В. Бачерікова, який визначає, 

що виборчий процес у часовому вимірі може виникнути «під час призначення, 

підготовки й проведення виборів» [26, с. 6]. Такий підхід ученого не відповідає 

вимогам чинного законодавства України, адже під час призначення виборів ще 

жодна особа не набула статусу «суб’єкта виборчого процесу». Однак, як було 

визначено в попередньому підрозділі, вибори необхідно розглядати як процес 

участі громадян та інших членів суспільства у процесі оволодіння державною 

владою, що у часовому вимірі недоцільно обмежувати лише періодом реалізації 

виборчого процесу. Отже, вбачається за доцільне на законодавчому рівні 

виділити такі категорії, як «вибори» та «виборчий процес». При цьому під 

виборами необхідно розуміти реалізацію однієї із форм безпосередньої 

демократії, що втілюється у можливості брати участь у формуванні органів 

державної влади та місцевого самоврядування у встановленому законом 

порядку. Натомість виборчий процес не повинен обмежуватися лише 

визначеним чинним законодавством часовим періодом, відведеним на 

організацію проведення виборів, а охоплювати так званий міжвиборчий» період 

 період, коли у розвиненому суспільстві активність політичних сил не повинна 

зменшуватися і має спрямовуватися на задоволення як публічних, так і 

приватних інтересів. Підтвердженням такої позиції і є використання 
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законодавцем категорій «вибори» та «виборчий процес». Зокрема, у Законах 

України «Про місцеві вибори» [229], «Про вибори Президента України» [203], 

«Про вибори народних депутатів України» [200] вже у змісті таких законодавчих 

актів використовувались дві суміжні категорії  «вибори» та «виборчий процес», 

які при цьому не є тотожними. Подібний підхід збережено і в чинному 

Виборчому кодексі України  [48].  

Однак виникнення суперечності між представниками політичних сил 

провладного та опозиційного характеру є можливим у проміжок часу і поза 

проведенням чергових чи позачергових виборів у країні. Можливі суперечності 

в такий період між носіями політичної влади мають бути врегулювані 

спеціальним механізмом захисту реалізації їх прав на участь у формуванні 

органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Розгляд та вирішення виборчих спорів відбувається у спеціальному 

порядку, що обумовлено їх особливим суб’єктним складом, необхідністю 

забезпечення максимальної оперативності врегулювання юридичного конфлікту 

з метою усунення ймовірності допущення порушення реалізації виборчих прав 

громадян, тобто необхідністю дотримання певних часових періодів, 

установлених чинним законодавством. Наприклад, відповідно до Закону 

України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474-XIV 

[203] виборчий процес розпочинається за 90 днів до дня голосування, про що 

робиться відповідне офіційне повідомлення Центральною виборчою комісією, а 

завершується – через 15 днів після дня офіційного оголошення ЦВК результатів 

виборів Президента України або офіційною публікацією подання ЦВК до 

Верховної Ради України щодо призначення повторних виборів Президента 

України у випадках, установлених чинним законодавством (ч. 7 ст. 11 Закону 

України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474-XIV) 

[203].  

Чинним Виборчим кодексом України збережено такі самі строки 

тривалості виборчого процесу (зокрема, ч. 3 ст. 78 Кодексу встановлює, що 

виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за 90 
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днів до дня голосування; ч. 2 ст. 136 встановлює такий шістдесятиденний строк 

тривалості виборчого процесу чергових виборів народних депутатів України; ст. 

195 визначає строк виборчого процесу чергових та позачергових місцевих 

виборів) [48]. 

Відповідно у встановлений чинним законодавством часовий період (строк) 

виборчі спори мають бути розглянуті та вирішені у порядку адміністративного 

судочинства. 

Дослідження суб’єктного складу виборчих спорів неодноразово було 

предметом науково-практичних досліджень. Слід виділити дослідження таких 

учених: В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, М.О. Баймуратов, О.М. Бандурка,  О.О. 

Бандурка, О.В. Бачеріков, А.І. Берлач, Л.Р. Біла-Тіунова, Ю.П. Битяк, І.Л. 

Бородін, М.В. Буроменський, Д.І. Голосніченко, І.П. Голосніченко, С.Т. 

Гончарук, В.В. Гордєєв, Т.О. Гуржій, Е.Ф. Демський, М.В. Жушман, Н.І. 

Золотарьова, С.В. Ківалов, Ю.Б. Ключковський, М.І. Козюбра, В.М. 

Колесниченко, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Б.Я. Кофман, В.В. Кривенко, О.В. 

Кузьменко, Р.О. Куйбіда, Є.В. Курінний, О.В. Лавринович, О.М. Пасенюк, В.В. 

Плукар, І.Л. Самсін, А.О. Селіванов, С.Г. Серьогіна, М.І. Смокович, М.Ф. 

Стахурський, В.С. Стефанюк, М.М. Тищенко, О.І. Харитонова, М.І. Цуркан та 

інші.  

Варто згадати також праці іноземних дослідників: Д.М. Бахраха, 

С.В. Вавілова, Б. Вайнберга, Р.І. Гадельшина, І.В. Галушка, К. Грасхофа, 

Є.К. Замотаєвої, А.О. Казанцева, Є.П. Мармілової, М.Я. Масленникова, Д. Петі, 

Дж. Пілгріма, Н.Г. Салищевої, В.Д. Сорокіна, Ю.М. Старилова, Е. Стуртеван, 

Ю.А. Тихомирова, З. Тота, Б. Футея, Н.Ю. Хаманевої.  

Але у своїх дослідженнях указані фахівці торкаються переважно загальних 

проблем виникнення, запобігання та вирішення виборчих спорів або 

особливостей їх судового розгляду, а також встановлення їх суб’єктного складу.  

Як було встановлено у попередньому підрозділі, виборчі права є 

складовою виборчого спору і мають розглядатися як об’єкт досліджуваної групи 

суспільних правовідносин. Водночас до структури таких відносин як обов’язкові 
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елементи належать також суб’єкти виборчого спору та сукупність їх прав і 

обов’язків, що визначають зміст таких правовідносин. Варто наголосити, що в 

межах даного дослідження в основу розгляду виборчого спору буде покладено 

трьохелементну структуру, що складається з об’єкта, суб’єкта та змісту 

правовідносин. При цьому хибним є підхід, що застосовується деякими вченими 

до дослідження структури виборчого спору, де його елементами визначаються 

об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона та суб’єктивна сторона [153, с. 94-95; 355, с. 

16-38]. Підтвердженням такого висновку є наукові підходи, запропоновані Н.В. 

Янюком, який вважає, що виникнення виборчого спору не завжди пов’язується 

із заподіянням шкоди і має бути охарактеризовано не як правопорушення, а як 

існування «суперечності між учасниками виборчого процесу» [362, с. 97].  

Застосування такого підходу ототожнює розуміння виборчого спору і 

виборче правопорушення, хоча за своєю сутністю такі категорії співвідносяться 

як ціле і його частина. Вчинення  порушення вимог законодавства у сфері 

реалізації виборчих прав, на відміну від існування виборчого спору, необхідно 

завжди розглядати як безумовну підставу застосування заходів адміністративної 

чи кримінальної відповідальності залежно від обсягу заподіяної шкоди та 

заподіяних чи ймовірних суспільно небезпечних наслідків. Існування виборчого 

спору не завжди своїм наслідком має застосування заходів адміністративної чи 

кримінальної відповідальності.  

Крім того, саме застосування заходів кримінальної відповідальності до 

кваліфікуючих ознак суспільно небезпечного діяння визначає наявність чи 

відсутність умисної форми вини, що не є характерним для механізму 

застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення вимог 

виборчого законодавства (ст. 212-7 – 212-21 КУпАП) [125]. Зокрема, відповідно 

до ч. 1 ст. 158 Кримінального кодексу України обов’язковою умовою 

застосування заходів кримінальної відповідальності за «подання до органу 

ведення Державного реєстру виборців неправдивих відомостей про виборців, 

умисне внесення неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру 

виборців, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в базі даних 
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Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу бази 

даних Державного реєстру виборців» є наявність умисної форми вини [146]. 

Однією з проблем правового регулювання чинного законодавства є 

відсутність нормативного визначення переліку суб’єктів, що можуть бути 

учасниками виборчого спору та ініціювати його розгляд та вирішення у 

адміністративному порядку чи у порядку адміністративного судочинства. 

Безпосередньо нормами чинного законодавства України визначено перелік 

суб’єктів виборчого процесу.  

Варто наголосити, що категорія «учасники виборчого спору» є ширшою за 

категорію «суб’єкт правовідносин». При цьому відповідно до чинного 

законодавства України прямо не встановлено тотожність понять «учасник 

виборчого процесу» та «суб’єкт виборчого спору». До переліку суб’єктів 

виборчого процесу відповідно до статті 22 Виборчого кодексу України належать:  

1) виборець, який має право голосу на відповідних виборах; 

2) виборча комісія, уповноважена здійснювати підготовку і проведення 

відповідних виборів; 

3) партія (організація партії), яка висунула кандидатів на відповідних 

виборах; 

4) кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах у порядку, 

встановленому цим Кодексом; 

5) офіційний спостерігач від кандидата чи партії (організації партії)  суб’єкта 

відповідного виборчого процесу або від громадської організації, зареєстрований 

у порядку, встановленому цим Кодексом [48]. 

З урахуванням зазначеного можливим є зробити висновок, що одним із 

учасників виборчого спору завжди є суб’єкт виборчого процесу, що 

підтверджується положенням абз. 4 п. 2 ч. 1 ст. 4 КАС України [120], яке 

встановлює розуміння публічно-правового спору. 

Втрата статусу суб’єкта виборчого процесу відповідно до положень 

чинного виборчого законодавства України пов’язується із закінченням строку 

оскарження відповідного управлінського рішення (наприклад, рішення про 
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скасування реєстрації кандидата), а у випадку його оскарження  із набуттям 

законної сили рішенням суду про його оскарження (ч. 2 ст. 22 Виборчого кодексу 

України) [48]. 

Відповідно до ст. 273 КАС України правом ініціювати судове провадження 

з розгляду та вирішення спору, предметом якого є оскарження рішень, дій або 

бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій, 

наділені «суб’єкти відповідного виборчого процесу (крім виборчої комісії), а 

також ініціативна група референдуму, інші суб’єкти ініціювання 

референдуму», при цьому частиною другої зазначеної статті передбачена 

уточнююча норма, що реалізація такого положення виборцем чи учасником 

всеукраїнського референдуму можлива «у разі порушення лише його виборчих 

прав чи інтересів» [120]. Так само правом оскарження рішень, дій або 

бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, 

організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів 

масової інформації та інформаційних агентств, які порушують законодавство 

про вибори та референдум, наділені виборці відносно захисту власних виборчих 

прав чи інтересів щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму (ч. 2 

ст. 275 КАС України) [120]. Також обстоювання власних виборчих прав та 

інтересів є основною вимогою до ініціювання виборцем «оскарження дій або 

бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої 

організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп 

референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних 

спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу» (ч. 2 ст. 276 КАС України) [120]. 

Однак до ст. 273 КАС України встановлено, що правом ініціювати судове 

провадження з розгляду та вирішення спорів, предметом яких є уточнення 

списку виборців, наділені всі, хто має право голосу на таких виборах чи 

референдумі [120]. Таким чином, вимога реалізації форм захисту лише власних 

виборчих прав чи інтересів у випадку розгляду та вирішення спорів щодо 

уточнення списку виборців не застосовується, при цьому очевидної аргументації 
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з приводу такого розширеного тлумачення суб’єктного складу такої категорії 

виборчих спорів не визначено. 

Відповідно до частини першої статті 275 КАС України правом оскарження 

рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, 

підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих 

працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, які 

порушують законодавство про вибори та референдум, наділені виборча комісія, 

кандидат, партія, місцева організація партії, які є суб’єктами відповідного 

виборчого процесу [120]. 

Значно звуженим є суб’єктний склад виборчих спорів, пов’язаних із 

виборами Президента України (ст. 277 КАС України), до якого входять лише : 1) 

виборча комісія, кандидат на пост Президента України, партія (блок)  суб’єкт 

виборчого процесу, виборець, законні права або охоронювані законом інтереси 

яких порушено, що мають право оскаржувати рішення чи дії громадського 

об’єднання, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного 

представника, що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, що 

відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян належать до 

його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції; 

2) кандидат на пост Президента України, партія (блок)  суб’єкт виборчого 

процесу чи окружна виборча комісія мають право оскаржувати до суду дії чи 

бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових та службових 

осіб, які порушують установлений законом порядок діяльності засобів масової 

інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно передвиборної 

агітації, зокрема щодо вимоги спростування опублікованих ними неправдивих 

відомостей про кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата; 3) кандидат 

на пост Президента України, партія (блок)  суб’єкт виборчого процесу – у 

спорах з приводу встановлення правомірності дії іншого кандидата на пост 

Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення 

встановленого законом порядку висунення кандидата, проведення 
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передвиборної агітації, інші порушення їхніх прав або виборчих прав громадян; 

4) виборець має право оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, 

його довіреної особи, якщо ці дії порушують його виборчі права. При цьому про 

«інтереси» у ч. 4 ст. 277 КАС України вже не йдеться [120]. 

Отже, доцільно зробити проміжний висновок, що суб’єктний склад 

виборчого спору визначається його змістом і може не збігатися із суб’єктним 

складом виборчого процесу. Ініціювання учасником виборчого процесу розгляду 

та вирішення виборчого спору має бути обґрунтовано, як правило, наявністю 

порушення його права чи інтересу в досліджуваній сфері. 

Наявні прогалини в регулюванні виборчих відносин певною мірою 

усунуто унаслідок здійсненої судової практики, в тому числі і практики 

Європейського суду з прав людини як каталізатора розвитку системи 

забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні.  

Показовою у цьому аспекті є справа «Шаповалов проти України» [311], у 

якій заявником є журналіст, громадський активіст, який займався висвітленням 

процесу виборів Президента України у 2004 році, однак при цьому не мав статусу 

офіційного спостерігача і відповідно до норм національного законодавства не 

був суб’єктом виборчого процесу. З урахуванням такої аргументації суди 

національної системи судоустрою (на момент подання позовної заяви в Україні 

ще була відсутня система адміністративної юстиції і відповідно така категорія 

спорів розглядалась як складова цивільного судочинства і реалізація способу 

захисту цивільного права, передбаченого п. 10 ч. 2 статті 16 Цивільного кодексу 

України [346]). У ході судового розгляду позовної заяви до Європейського суду 

з прав людини встановлено, що постановою Суворовського районного суду м. 

Херсона від 3 березня 2005 року позивачу було відмовлено у визнанні 

неправомірності відмови територіальної виборчої комісії територіального 

виборчого округу № 186 м. Херсона щодо надання йому (позивачу) копії 

документів, а також здійснення дій, що перешкоджають його присутності на її 

засіданнях. Аргументація позиції суду першої інстанції у досліджуваній справі 

зводилась до того, що подання скарги відбулось з простроченням установленого 
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чинним законодавством строку і неналежним суб’єктом оскарження (не є 

суб’єктом виборчого процесу) (п.п. 25-27 справи «Шаповалов проти України») 

[311]. Апеляційна інстанція у досліджуваній справі рішення суду першої 

інстанції підтримала, залишила без змін. При цьому позиція апеляційної 

інстанції базувалась на зазначеній аргументації суду першої інстанції. 

Касаційною інстанцією у досліджуваній справі став уже Вищий 

адміністративний суд України як вищий спеціалізований суд адміністративної 

юстиції, до предметної юрисдикції якого відповідно до КАС України [120] було 

віднесено врегулювання виборчих спорів. Касаційну скаргу 25 вересня 2006 року 

було відхилено, оскільки чинні на момент допущення порушень виборчих прав 

норми Закону України «Про вибори Президента України» [203] та глави 30-

Б Цивільного процесуального кодексу України  [347] не передбачали 

касаційного оскарження рішень у спорах, які виникли в ході виборчого процесу 

(п. 30 справи «Шаповалов проти України») [311]). Розглянуті матеріали 

досліджуваної справи дали підстави Європейському суду з прав людини зробити 

висновок про порушення п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод [139]. Аргументація Європейського суду з прав людини 

базувалась на тому, що особа як носій виборчих прав має право на 

безперешкодне звернення до суду за захистом цих прав незалежно від того, чи є 

ця особа суб’єктом  учасником виборчого процесу, чи ні.  

Отже, відсутність прямої заборони звернення до адміністративного суду не 

суб’єкта  виборчого процесу, але носія суб’єктного виборчого права, дає змогу 

зробити висновок про неправомірність відмови суду в розгляді 

адміністративного позову, посилаючись на обставини неналежності позивача до 

суб’єкта ініціювання провадження. Досліджувана справа Європейського Суду з 

прав людини обґрунтувала необхідність надання узагальнювальних роз’яснень у 

формі постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 

1 листопада 2013 року № 15 «Про практику застосування адміністративними 

судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час 

розгляду спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом», де в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1502-06
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абзаці другому пункту 3.1.4 зазначено, що «суди повинні враховувати, що 

кожній особі в Україні гарантовано право на звернення до суду (статті 8, 55 

Конституції України, ч. 1 ст. 6 КАС України)» [235].  

З урахуванням викладеного доцільним є розуміння виборчого спору як 

правової суперечності між суб’єктами виборчих правовідносин як під час 

виборчого процесу, так і поза ним, що має розглядатися та вирішуватися у 

встановленому чинним законодавством порядку за ініціюванням уповноваженої 

на те особи.  

Розуміння сутності виборчого спору є неможливим без змістової 

характеристики його суб’єктного складу. Як було з’ясовано, безумовним 

учасником виборчого спору є один із суб’єктів виборчого процесу, до яких 

відповідно до положень Виборчого кодексу України, що набув чинності 1 січня 

2020 року, серед інших, належить і виборчі комісії.  

Ст. 64 Виборчого кодексу України визначено, що суб’єкт виборчого 

процесу може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого 

процесу, до суду в порядку, встановленому КАС України [48].  

Особливості реалізації наданого матеріального права суб’єкту виборчого 

процесу щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності визначаються ст.273-279 

КАС України. Зокрема, встановлюється заборона оскраження рішень, дії чи 

бездіяльності виборчої комісії іншою виборчою комісією (ч. 1 ст. 273 КАС 

України). Такий підхід сприяє виробленню реалізації єдиної практики організації 

виборчого процесу, дотриманню принципів системності його здійснення [120]. 

Специфіка змісту виборчих спорів, пов’язаних з уточненням списків 

виборців, визначена у ст. 274 КАС України, де встановлено, що позивачами в 

таких справах є особи, що «мають право голосу на відповідних виборах або 

референдумі» (ч. 1). Розгляд такої категорії виборчих спорів належить до 

предметної юрисдикції загальних судів як адміністративних судів за 

місцезнаходженням відповідної комісії (ч. 2 ст. 274 КАС України), що 

обґрунтовується необхідністю забезпечення принципу оперативності 

проведення виборчого процесу. Крім того, забезпечення доступу до правосуддя 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n12675
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у таких категоріях виборчих спорів пов’язується із встановленням нормативно-

правового положення щодо звільнення позивача від обов’язку сплачувати 

судовий збір (ч. 3 ст. 274 КАС України). Забезпеченню реалізації виборчих прав 

сприяє положення ч. 5 ст. 274 КАС України, яким установлено негайність 

виконання рішення суду щодо уточнення списку виборців, що не перешкодає 

його подальшому оскарженню [120]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 275 КАС України встановлюється обмеження 

реалізації права виборця на оскарження рішення, дії чи бездіяльності органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової 

інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх 

посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та 

інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та 

референдум [120]. Так, визначено, що дії зазначених суб’єктів владних 

повноважень може бути оскаржено виборцем лише у разі порушення ними його 

законного права чи інтересу. Однак, таке обмеження суперечить реалізації 

концепції «публічного інтересу», що притаманне західноєвропейській правовій 

системі, зокрема системі права Федеративної Республіки Німеччина, де 

починаючи з 80-тих років створюється механізм захисту публічного інтересу в 

цілому і у сфері виборчих правовідносин зокрема [376, с. 198], при цьому 

сутність поняття «публічний інтерес» є відмінною від вживаного у 

правозастосовчій практиці судів України. Зокрема, у постанові Великої Палати 

Верховного Суду від 13 лютого 2019 р. у справі № 810/2763/17 визначено, що 

публічним інтересом є «важливі для значної кількості фізичних і юридичних осіб 

потреби, які відповідно до законодавчо встановленої компетенції 

забезпечуються суб'єктами публічної адміністрації. Тобто публічний інтерес є не 

чим іншим, як певною сукупністю приватних інтересів» [323]. Разом з тим межах 

німецької правової системи категорія «публічний інтерес» розглядається як 

«природний», а тому невід’ємний, інтерес особистості, механізм забезпечення та 

захисту якого має бути належним чином відображено в нормативно-правових 

документах [380, с. 163-165]. Л.О. Золотухіна робить висновок, що такий підхід 
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до розуміння публічного інтересу перетворює останній з інтересу великої чи 

значної соціальної групи на інтерес окремої особи [104, с. 126]. Реалізація 

публічного інтересу відповідно до концепції німецького права не вимагає чіткого 

переліку суспільних правовідносин, де він виявляється, що допускає 

адміністративний розсуд під час прийняття управлінських рішень [383]. 

Спробу запровадження категорії публічного інтересу здійснено авторами 

проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» від 28 грудня 2018 р. 

№ 9456 [198], про нагальність прийняття якого вже неодноразово 

наголошувалось як світовою спільнотою, так і представниками вітчизняної 

правової науки та юридичної практики. Однак наразі його прийняття в умовах 

сучасних реалій знову відкладено, що обґрунтовується, зокрема, відсутністю 

політичної волі законодавця. 

Отже, з урахуванням зазначеного вбачається необґрунтованим та 

недоцільним звуження реалізації права виборця на оскраження рішення, дії чи 

бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, 

організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів 

масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство 

про вибори та референдум, лише в частині реалізації ним права на захист 

наданого йому виборчого права чи інтересу. Тенденції розвитку 

західноєвропейської адміністративно-правової доктрини вимагають створення 

дієвих механізмів захисту публічного інтересу в цілому і у сфері правовідносин, 

пов’язаних з виборчим процесом зокрема. 

Невирішеним залишається законодавче врегулювання реалізації права на 

судовий захист таких суб’єктів виборчого процесу, як офіційні спостерігачі. З 

урахуванням того, що офіційних спостерігачів було віднесено до суб’єктів 

виборчого процесу, що закріплено і чинним Виборчим кодексом України (ст. 22), 

і положеннями попереднього виборчого законодавства (ст. 12 Закону України 

«Про вибори Президента України» [203], ст. 12 Закону України «Про місцеві 

вибори» [229], ст. 12 Закону України «Про вибори народних депутатів України» 
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[200]), потребує нормативного визначення реалізація ними права на звернення 

до суду за захистом наданих їм прав.  

Відповідно до ч. 3  ст. 58 Виборчого кодексу України офіційними 

спосерігачами на виборах на території України не можуть бути громадяни 

(піддані) держави, визнаної Верховною Радою України як країна-агресор, що є 

правовою новелою, обумовленою існуючою суспільно-політичною ситуацією в 

Україні [48]. Попри очевидну необхідність запровадження такого обмеження 

воно може стати на заваді проведенню місцевих виборів на тимчасово 

окупованих територіях Донецької та Луганської областей. 

Чинне виборче законодавство розрізняє правовий статус офіційного 

спостерігача у виборчому процесі від української держави (громадської 

організації України) та від іноземної держави чи міжнародної організації. 

Офіційні спостерігачі від іноземної держави чи міжнародної організації у 

виборчому процесі мають такі права: право бути присутніми на зустрічах 

кандидатів, їх довірених осіб, представників, уповноважених осіб партій 

(організацій партій)  суб’єктів виборчого процесу з виборцями, на 

передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій; бути присутніми 

під час видачі виборчих бюлетенів виборцям, підрахунку голосів, встановлення 

підсумків голосування, не заважаючи при цьому членам виборчої комісії 

фізично; отримувати копії протоколів, інших документів у випадках, 

передбачених Виборчим кодексом України, тощо (ч. 6 ст. 59) [48]. 

Офіційні спостерігачі від громадських організацій у виборчому процесі 

наділені такими правами: право бути присутніми з дотриманням вимог 

Виборчого кодексу України на засіданнях окружної, територіальної 

(територіальних), дільничних виборчих комісій відповідного територіального 

виборчого округу; перебувати на виборчих дільницях під час голосування, 

спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі 

під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів виборців на 

виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування, не заважаючи при 

цьому членам виборчої комісії фізично; здійснювати фото-, відеозйомку та 
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аудіозапис без порушення при цьому таємниці голосування виборців; складати 

акт про виявлення порушень Виборчого кодексу України; отримувати копії 

протоколів та інших документів у випадках, передбачених Виборчим кодексом 

України, тощо  (ч. 9 ст. 60) [48]. 

Очевидним є висновок про розширене коло повноважень, якими наділені 

офіційні спостерігачі від громадських організацій України порівняно з 

офіційними спостерігачами від міжнародних організацій чи іноземних держав. 

Таким повноваженням офіційних спостерігачів України є іхнє право складати 

відповідний правозастосовчий акт (протокол), що є підставою для ініціювання 

судового провадження з питань застосування заходів адміністративної 

відповідальності за порушення виборчого законодавства. Крім того, офіційний 

спостерігач від громадської організації України наділений правом звернення до 

виборчих комісій з метою усунення порушень виборчого законодавства чи 

запобігання їх вчиненню.  

Однак безпосередньо поза межами відносин, пов’язаних із застосуванням 

заходів адміністративної відповідальності за порушення виборчого 

законодавства України, нормами КАС України не передбачено надання  права 

звернення до суду за захистом визначених прав офіційних спостерігачів від 

громадських організацій України чи від міжнародних організацій, чи від 

іноземних країн. Але виходячи з міркувань, що позивачем у виборчому спорі є 

завжди один із визначених чинним законодавством України суб’єктів виборчого 

процесу, очевидним є висновок, що офіційний спостерігач має бути наділений 

таким правом.   

З урахуванням зазначеного необхідним вбачається внесення змін до 

чинного законодавства України, щодо розширення кола суб’єктів, наділених 

правом  звернення до суду зі скаргою на рішення, дії чи бездіяльність органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової 

інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх 

посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та 

інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та 
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референдум. Відповідно частину першу статті 275 КАС України слід доповнити 

словами і словосполученнями «виборець» та «офіційний спостерігач» і викласти 

в такій редакції: 

«Право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, 

інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та 

службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та 

інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та 

референдум, мають виборець, офіційний спостерігач, виборча комісія, 

кандидат, партія (блок), місцева організація партії, які є суб’єктами 

відповідного виборчого процесу, комісія з референдуму, ініціативна група 

референдуму, інші суб’єкти ініціювання референдуму».  

При цьому частину другу ст. 275 КАС України слід доповнити 

словосполученням «публічний інтерес» і викласти в такий редакції: 

«Виборець, учасник всеукраїнського референдуму (громадянин України, 

який має право голосу на відповідних виборах або референдумі) може 

оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових 

та службових осіб, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність безпосередньо 

порушують його виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи 

процесі референдуму або публічний інтерес». 

 

 

2.3. Строки у процесі вирішення виборчого спору 

 

Однією з актуальних проблем розгляду та вирішення виборчих спорів є 

забезпечення їх оперативного врегулювання. Виборчі спори мають вирішуватися 

у визначені чинним законодавством строки, на відміну від інших категорій 

адміністративних спорів, урегулювання яких допускається у «розумні строки» з 

дотриманням відповідних термінів, визначених для розгляду справи у суді 
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першої, апеляційної чи касаційної інстанції. Забезпечення принципу 

оперативності під час розгляду та вирішення виборчих спорів є гарантією 

реалізації норм виборчого законодавства, подолання механізмів перетворення їх 

на юридичну фікцію.  

Дотримання принципу оперативного розгляду та вирішення виборчих 

спорів відповідає міжнародним стандартам у сфері забезпечення загального, 

рівного й прямого виборчого права, вільного й таємного волевиявлення 

громадян.  

Безумовно, питання дотримання строків розгляду та вирішення виборчих 

спорів є предметом наукових досліджень. Розуміння принципу оперативності 

передусім полягає у досягненні відносно швидкого в часовому вимірі розгляду 

та вирішення виборчих спорів [66, с. 102]. Визначення спеціальних скорочених 

строків розгляду та вирішення виборчих спорів переслідує мету забезпечення 

захисту виборчих прав громадян з боку органів публічної адміністрації, а також 

сприяння дотриманню процесуальної економії часу [74, с. 44]. На думку 

С.В. Кальченка обумовленістю досягнення вирішення завдання з оперативного 

розгляду та вирішення виборчих спорів є об’єктивна особливість предмета 

позовних вимог, пов’язана із швидкоплинністю виборчого процесу [110, c. 74].  

Таким чином, однією з головних вимог, що висуваються до розгляду та 

вирішення виборчих спорів, є забезпечення максимально швидкого 

врегулювання ймовірних порушень активних та пасивних виборчих прав і 

свобод громадян з боку органів публічної адміністрації.  

Отже, об’єктивно існуюча вимога до встановлення строків розгляду та 

вирішення виборчих спорів вимагає нормативного їх врегулювання у 

максимально короткі часові періоди як у судовому, так і в досудовому порядку.  

За роки незалежності України необхідно визначити декілька етапів 

розвитку виборчого законодавства щодо врегулювання строків розгляду та 

вирішення виборчих спорів. Варто наголосити, що прийняття постанови 

Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику застосування 

адмініcтративними судами окремих положень Кодексу адміністративного 
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судочинства України під час розгляду адміністративних справ» від 06.03.2008  

№ 2, де було обґрунтовано необхідність диференціації строків відкриття 

провадження у розгляді та вирішенні адміністративних спорів [234]. Зазначена 

постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України встановила 

наявність певних проблем застосування виборчого законодавства, виявлених у 

ході судового розгляду та вирішення виборчих спорів. Реформування системи 

судоустрою і внесення змін до законодавства у сфері адміністративного 

судочинства шляхом прийняття Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-

VI [244] призвело до встановлення права суду залишати без розгляду 

адміністративний позов у разі пропущення строків його подання. Фактично 

такий підхід збережено і у статті 123 КАС України, де встановлено, що 

пропущення строків подання адміністративного позову, а також неподання у 

встановлений чинним адміністративно-процесуальним законодавством строк 

заяви про поважність причин пропущення процесуальних строків є підставою 

для залишення позовної заяви без руху [208]. 

Строки у розгляді та вирішенні виборчих спорів можуть бути 

класифіковані за низкою критеріїв. 

Зокрема, залежно від способу захисту порушеного виборчого права строки 

поділяються на строки адміністративного оскарження (тобто оскарження 

рішення, дій чи бездіяльності виборчих комісій в адміністративному порядку) та 

строки позовної давності (оскарження рішень виборчих комісій у порядку 

адміністративного судочинства). 

Залежно від часу застосування права на оскарження рішення 

розрізняються і строки оскарження, що застосовуються до: рішень виборчих 

комісій, прийнятих до дня голосування; рішень, прийнятих у день голосування; 

рішень, прийнятих для встановлення результатів голосування. 

Залежно від стадії виборчого процесу строки поділяються на такі, що 

застосовуються під час розгляду та вирішення різних спорів, зокрема пов’язаних: 

зі складанням списків виборців; з утворенням одномандатних виборчих округів; 

з утворенням виборчих комісій; з висуванням  та реєстрацією кандидатів на 
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політичні посади; з проведенням передвиборної агітації; з голосуванням (у тому 

числі за потреби у декілька етапів); з підрахунком голосів виборців та 

встановленням підсумків голосування і результатів виборів; з реєстрацією 

обраних кандидатів на політичні посади; з припиненням повноважень окружних 

та дільничних виборчих комісій. 

Залежно від часового критерію обчислення строки поділяються на такі, що 

обчислюються днями, місяцями та роками чи календарною датою. 

Залежно від умови настання строків чи їх припинення існують безумовні 

строки (строки, настання чи припинення яких не пов’язується з певною подією у 

часі) та умовні строки (настання чи припинення таких строків пов’язується з 

певною подією у часі). 

Залежно від змістової сутності строки розгляду та вирішення виборчих 

спорів може бути поділено на процесуальні (строки здійснення певних процедур 

під час урегулювання правових конфліктів) та матеріальні (строки, що 

застосовуються до врегулювання стадій реалізації виборчого процесу, в тому 

числі реалізації права на звернення до суб’єкта оскарження за захистом ймовірно 

порушеного виборчого права). У цьому аспекті варто згадати підхід 

Я.О.Берназюка, який виділяє такі критерії класифікації процесуальних строків у 

адміністративному судочинстві: по-перше, суб’єкт, для якого встановлено 

відповідний строк (строки для учасників справи та строки для суду); по-друге, 

спосіб визначення (закріплення) строків для учасників справи (строки, визначені 

законом, та строки, визначені судом); по-третє, наявність можливості 

поновлення строків в адміністративному судочинстві (строки, що підлягають 

поновленню (відносні), та ті, що не підлягають поновленню (абсолютні); по-

четверте, функціональне призначення строків (загальні та спеціальні) [29]. 

Варто зазначити, що в ході здійсненої реформи законодавства з питань 

здійснення адміністративного судочинства залишилось невизначеним питання 

з’ясування сутності такої правової категорії, як «строк звернення до 

адміністративного суду» і його співвідношення з категорією «процесуальний 

строк». В аспекті визначення останнього критерію класифікації строків розгляду 
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та вирішення виборчих спорів слід згадати певні міркування М.І. Смоковича. 

Так, він наводизначення категорії «строк звернення до суду в адміністративному 

судочинстві» як «періоду часу, у межах якого особа може звернутися до 

адміністративного суду з позовною вимогою про захист своїх прав, свобод та 

інтересів у сфері публічних відносин» [298, с. 386-390], фактично 

обґрунтовуючи доцільність застосування категорії «строк позовної давності» і 

проводячи певні аналогічні зв’язки з подібним за своєю сутністю визначенням, 

запропонованим у статті 263 Цивільного процесуального кодексу України [347]. 

Саме тому, з огляду на особливе значення визначення на законодавчому рівні 

категорії строку звернення до адміністративного суду за захистом порушеного 

права М.І. Смокович зараховує досліджуваний інститут до матеріальних норм 

адміністративного права [298, с. 390]. Акцент на розуміння строку звернення до 

адміністративного суду як строку позовної давності, який може бути поділено на 

загальні (зокрема, шість місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була 

дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч.2 ст. 122 Кодексу 

адміністративного судочинства України) та спеціальні (наприклад, строки 

звернення за захистом порушеного виборчого права (ст. 273-279 Кодексу 

адміністративного судочинства України); строки адміністративного оскарження 

правомірності реалізації права на мирні зібрання (ч. 4 ст. 280 Кодексу 

адміністративного судочинства України)  та ін.), дає підстави зробити висновок 

про доцільність їх віднесення до матеріальних строків [298, с. 390], а отже, і про 

необхідність виваженого застосування критеріїв їх поновлення в разі 

пропущення. 

Певною мірою такий висновок корелюється з висновком, якого було свого 

часу досягнуто Я.О. Берназюком, який обґрунтував доцільність визначення 

строків звернення до адміністративного суду як одну з гарантій «своєчасного 

розгляду та вирішення публічно-правового спору, прийняття у справі 

справедливого та обґрунтованого рішення, а відтак, гарантію реалізації однієї із 

складових права на доступ до правосуддя» [29].  
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Саме тому пропущення строку звернення до адміністративного суду у разі 

ймовірного порушення виборчого законодавства не повинно визнаватися 

безумовною підставою для прийняття ухвали суду про залишення позовної заяви 

без руху, оскільки строк звернення до суду належить до категорії матеріальних 

строків. 

Належна реалізація функції судового контролю за виконанням рішень з 

питань захисту виборчих прав не повинна обмежуватись тільки тривалістю 

виборчого процесу. Варто погодитись з обґрунтованою позицією 

М.І. Смоковича, що відсутність законодавчої норми про визнання строку 

звернення до адміністративного суду як матеріального строку і про доцільність 

відновлення пропущеного строку адміністративного оскарження з поважних 

причин значно знижує правову ефективність системи гарантій реалізації 

виборчих прав громадян [298, с. 396]. 

Позбавлення права особи в разі пропущення встановленого спеціального 

строку звернення до адміністративного суду за захистом свого виборчого права 

є таким, що суперечить принципам судової практики Європейського суду з прав 

людини. Так, серед головних європейських принципів судової практики 

забезпечення ефективного здійснення захисту прав і свобод людини необхідно 

виділити принцип уникнення надмірного формалізму в застосуванні визначених 

національним законодавством строків звернення до суду та вимог їх дотримання 

як складового елементу механізму розгляду та вирішення правових конфліктів.  

З урахуванням зазначеного доцільним є внесення змін до статті 273 КАС 

України, якими передбачити, що пропущення строку звернення особи до 

адміністративного суду не позбавляє ії права на судовий захист за умови 

встановлення поважності причин такого. А отже, не дозволяється прийняття 

рішення суду про залишення такої позовної заяви без руху. Така пропозиція 

певним чином кореспондується з обґрунтованим висновком М.І. Смоковича, 

який, акцентуючи увагу на необхідності забезпечення захисту виборчих прав 

громадян з урахуванням рекомендацій Європейського суду з прав людини, 

визначає доцільність запровадження норми про можливість поновлення 
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пропущеного строку звернення до адміністративного суду як складової 

виборчого процесу в разі наявності у заявника певної сукупності поважних 

причин або однієї із них (зокрема, коли особа не знала або не могла знати про 

прийняте відносно неї владне рішення у виборчому процесі; або ж коли судове 

рішення в належні строки не було виконано належним чином) [298, с. 405]. 

Враховуючи зазначені вище критерії класифікації строків розгляду та 

вирішення виборчих спорів, загальним строком позовної давності у цій категорії 

адміністративних справ є 5-денний термін з дня прийняття рішення, вчинення дії 

або допущення бездіяльності.  

Однак позовні заяви щодо: 

- рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цієї 

комісії, що мали місце у день голосування і під час підрахунку голосів та 

встановлення результатів голосування можуть бути подані в дводенний строк з 

дня прийняття рішення, дії чи бездіяльності (ч.8 ст. 273 КАС України); 

- уточнення списку виборців подається не пізніш як за 2 дні до дня 

голосування (ч.3 ст. 274 КАС України) [120]. 

Крім того, потрібно звернути увагу на необхідність реалізації вимоги 

оперативного врегулювання виборчих спорів, заяви за якими надійшли до суду 

в день голосування, мають бути розглянуті та вирішені в той самий день.  

Варто зазначити, що строки позовної давності у розгляді та вирішення 

виборчих спорів обчислюються з дня порушення охоронюваного законом права 

чи інтересу, натомість інші процесуальні строки, як правило, обраховуються з 

наступного дня, який передує виникненню у особи певного визначеної 

законодавством можливості діяти чи утримуватись від дій.  

При цьому днем подання позовної заяви чи апеляційної скарги згідно з 

нормами чинного законодавства вважається день надходження її до відповідного 

суду. Подібний підхід зберігається і в нормативно-правових положеннях 

Виборчого кодексу України. Так, відповідно до ч.7 ст.66 Виборчого кодексу 

України «днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги 

виборчою комісією» [48]. 
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За загальним правилом суд вирішує справи, що пов’язані з виборчим 

процесом, у дводенний строк після надходження позовної заяви. Існують і 

спеціальні строки розгляду та вирішення виборчих спорів, зокрема, справи, що 

надійшли до дня голосування – у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві 

години до початку голосування; справи, що надійшли в день голосування – 

вирішуються до закінчення голосування; справи, що надійшли в день 

голосування, але після закінчення голосування – у дводенний строк після 

надходження позовної заяви; справи щодо уточнення списку виборців – у 

дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніш ніж за 2 дні до 

голосування,  якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування – 

невідкладно  (суд негайно вирішує питання щодо відкриття провадження, 

проводить підготовчі дії, викликає учасників справи та проводить судовий 

розгляд справи); справи, що пов’язані з виборами Президента України, за 

скаргами, поданими на вчинені порушення з моменту припинення голосування 

на виборчих дільницях – протягом 2 днів після дня голосування. 

Cтаттею 120 КАС України встановлюються загальні правила обчислення 

процесуальних строків [120]. При цьому з урахуванням специфіки строків 

розгляду та вирішення виборчих спорів положення зазначеної статті до їх 

врегулювання не можуть бути застосовані, в тому числі і положення частини 8 

аналізованої статті.  

Отже, обчислення строків розгляду та вирішення виборчих спорів 

встановлюється спеціальними нормами законодавства щодо здійснення 

адміністративного судочинства. Зокрема, відповідно до ч.7 ст.273 КАС України 

встановлено, що допускається подання позовних заяв щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, 

що мали місце до дня голосування, не пізніше двадцять другої години дня, що 

передує дню голосування [120]. 

Відповідно до статті 69 Виборчого кодексу України встановлюються 

спеціальні строки оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії в 

адміністративному порядку. Так, згідно зі ст.67 Виборчого кодексу України 
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скарга, подана до виборчої комісії у порядку ст.65, має розглядатися на її 

засіданні: 1) не пізніш як на третій день з дня отримання скарги; 2) не пізніше 24 

години дня, що передує дню голосування – якщо скарга стосується порушень, 

які мали місце до дня голосування (ч. 2); 3) у дводенний строк з дня її отримання 

– якщо порушення виникли у день голосування, під час підрахунку голосів 

виборців на виборчій дільниці та/або під час транспортування виборчих 

документів [48]. 

Таким чином, фактично зберігається законодавчий підхід до обрахування 

строків оскарження рішень, дій чи бездіяльності, встановлений відповідно до 

законів України з питань виборів (Законів України «Про місцеві вибори» [229], 

«Про вибори Президента України» [203], «Про вибори народних депутатів 

України» [200]»), що втратили чинність з 1 січня 2020 року, за винятком строку 

розгляду скарги виборчою комісією (в попередніх виборчих законах – 5 днів). 

Отже, виникнення права на звернення до суду у виборчому процесі 

пов’язується із встановленням суб’єктивного усвідомлення особою, що її права 

порушено, формуванням у неї внутрішнього бажання його захистити та 

об’єктивно існуючих обставин, що свідчать про порушення вимог чинного 

виборчого законодавства України. Реалізація права на звернення до 

адміністративного суду за захистом порушеного виборчого права є неможливою 

без сукупності таких суб’єктивних та об’єктивних умов. При цьому домінуючою 

є наявність суб’єктивної умови усвідомлення особою, що її права порушено [32, 

с. 145-149]. Відсутність у законодавстві такої встановленої вимоги фактично 

нівелює значення реалізації концепції «людиноцентризму» в Україні. 

Врахувуючи зазначене, доцільним є внести зміни до чинного законодавства з 

питань здійснення адміністративного судочинства шляхом встановлення, що 

обчислення строку подання позовної заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності 

виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій до адміністративного 

суду має починатися не лише з дня прийняття рішення, вчинення дії або 

допущення бездіяльності, а й у визначених випадках з дня, коли особа дізналася 

про таке порушення виборчого права.  



120 
 

Проте право поновити строк на оскарження можливо лише у випадку, якщо 

прийняттям позову до провадження або прийнятим рішенням не буде зупинено 

виборчого процесу і, безумовно, неможливо повернутись до певної стадії 

виборчого процесу, оскільки виборчі процедури здійснюються у чітко 

регламентовані законом строки. Скаржник повинен усвідомлювати, що 

прийнятим судовим рішенням не повною мірою можливо відновити його виборчі 

права.  

Таким чином, доцільно зробити висновок щодо встановлення сутності 

строку як правової категорії, що застосовується у розгляді та вирішенні 

адміністративних спорів, у тому числі виборчих спорів. Так, під строком 

необхідно розуміти певний часовий період, що визначається календарною датою 

чи подією, з настанням якої у особи виникає чи припиняється право певним 

чином діяти. Строки у розгляді та вирішенні виборчих справ можуть бути 

класифіковані за низкою критеріїв  способом захисту порушеного виборчого 

права; часу застосування права на оскарження управлінського рішення; стадії 

виборчого процесу; часового критерію їх обчислення; умови їх настання; їх 

змістової сутності; можливості їх поновлення. З урахуванням сутності строку 

звернення до суду як різновиду строків розгляду та вирішення виборчих спорів 

необхідно зробити висновок про доцільність їх віднесення до категорії строків, 

визначених матеріальними нормами адміністративного права. Варто зауважити, 

що збереження норми про визначення строків звернення до адміністративного 

суду як гарантії захисту виборчих прав у структурі КАС України є вимушеним 

заходом правового регулювання. Віднесення строку звернення до 

адміністративного суду як гарантії забезпечення реалізації виборчого права до 

категорії матеріальних строків дає підстави зробити висновок про доцільність 

його розуміння як строку позовної давності. Враховуючи зазначене, набуває 

особливої актуальності доцільність застосування до визначення тривалості 

строків звернення до адміністративного суду категорії матеріальних строків, а 

отже, постає питання можливості застосування до встановлення їх тривалості 



121 
 

категорії «розумності», що вживається у КАС України для визначення періоду, 

протягом якого суд має розглянути справу або здійснити інші процесуальні дії. 

Можливість застосування критеріїв розумності строків у випадку 

пропущення особою встановленого чинним законодавством часового періоду 

для подання позовної заяви до суду з урахуванням позиції Європейського суду з 

прав людини має базуватися на встановленні аргументації у заявника обрання 

найбільш ефективної з його точки зору форми захисту свого порушеного права 

(справа «Ван Оостервік проти Бельгії» (Van Oosterwijck v. Belgium) [371] та ін.). 

Утім усунення законодавчих розбіжностей і формування єдиної ефективної 

національної системи захисту порушених виборчих прав в Україні, основою якої 

має бути встановлення чіткого та доступного для розуміння громадян механізму 

подання звернення до суду, унеможливить у майбутньому виникнення спорів з 

приводу пропущення строку оскарження рішень, дій чи бездіяльності владних 

суб’єктів у виборчому процесі. 

Окрім матеріальних строків у розгляді та вирішенні виборчих спорів у 

порядку адміністративного судочинства, не менш проблемним є застосування 

процесуальних строків. Відповідно до ст.118 КАС України процесуальними 

строками є «встановлені законом або судом строки, у межах яких вчиняються 

процесуальні дії» [120]. 

З урахуванням сутності виборчих спорів, пов’язаних із швидкоплинністю 

здійснення виборчого процесу, головними вимогами, що висуваються, є 

забезпечення стислих строків їх врегулювання. Зокрема, на практиці, якщо 

порушення відбулося в переддень голосування, то цього ж дня має бути подана 

позовна заява і розглянута, крім того, рішення у такій справі підлягає 

оскарженню, якщо воно прийнято до дня голосування (тобто до 24.00) у строк не 

пізніш як за 4 години до початку голосування. Так, ч.11 ст. 273 КАС України 

встановлюється дводенний строк розгляду та вирішення справ щодо оскарження 

рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів 

цих комісій, і не пізніше ніж за дві години до початку голосування, крім випадків 

надходження скарг у день голосування: вони мають бути вирішені до закінчення 
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голосування. У разі надходження позовної заяви в день голосування, але після 

його закінчення, така справа має бути вирішена впродовж двох годин після її 

надходження до суду [120]. Недотримання судом установлених процесуальних 

строків урегулювання виборчих спорів не є підставою для залишення справи без 

розгляду та вирішення, навіть у випадку прострочення, пов’язаного з діяльністю 

саме суду, про що йдеться, зокрема, у Рішенні Конституційного Суду України 

№ 26-рп/2009 від 19 жовтня 2009 року [282]. Залишення позовної заяви без 

розгляду у разі прострочення процесуального строку розгляду виборчого спору, 

що пов’язується з діяльністю суду, є неприпустимим, адже позбавляє реалізації 

конституційного права громадян на судовий захист [276]. Подібний висновок 

корелюється з позиціями вищих судових інстанцій. Свого часу підтвердженням 

неправомірності залишення без розгляду позовної заяви у виборчому процесі 

стало прийняття постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України 

від 1 листопада 2013 року № 15 [235]. У сучасних умовах позиція Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду із зазначених питань не 

змінилася [326]. 

Реалізація права на оскарження в цілому і, зокрема, щодо захисту виборчих 

прав у адміністративному судочинстві має здійснюватися з дотриманням 

принципу неприпустимості зловживання наданими процесуальними та 

матеріальними правами (п. 9 ч. 3 ст. 2 КАС України) [120]. Як було встановлено, 

звернення до адміністративного суду, в тому числі з метою захисту свого 

виборчого права, належить до категорії матеріальних прав. Врахувуючи 

зазначене, до зловживання матеріальним правом у виборчих спорах варто 

віднести подання одноманітних адміністративних позовів з метою створення 

загрози проведенню виборів, затягування оголошення їх результатів, чи 

створення штучного «суспільного» резонансу.  

Під зловживанням процесуальними правами слід розуміти багаторазове 

подання безпідставних адміністративних скарг, що не відповідають вимогам 

КАС України, а також подання касаційних скарг на рішення суду, які вичерпали 

свою дію;  клопотання про завідомо безпідставні відводи суду. До зловживань 
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процесуальними правами О.М. Дубенко відносить надання завідомо 

неправдивих пояснень сторонами адміністративного процесу та іншими його 

учасниками. Учений пояснює свою позиію тим, що такі пояснення належать до 

доказів у адміністративній справі і тому сприяють встановленню істини в 

існуючому між сторонами правовому конфлікті [83, с. 126]. 

Свідок, у тому числі неповнолітні та малолітні, експерт  попереджаються 

судом про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих 

пояснень (ч. 4 ст. 92, ч. 7 ст. 101, ч. ч. 5, 6 ст. 103, ч. 1 ст. 207, ч. 2 ст. 214 КАС 

України) [120].  

О.М. Дубенко обґрунтовує доцільність розширення переліку суб’єктів 

кримінальної відповідальності за надання завідомо неправдивих пояснень у 

порядку адміністративного судочинства, увівши до такого кола і учасників 

процесу, що сприятиме досягненню оперативності врегулювання 

адміністративних спорів. Варто наголосити, що така пропозиція вченого є 

особливо актуальною для розгляду та вирішення виборчих спорів, адже, як було 

з’ясовано у попередньому розділі, забезпечення проведення виборів та 

референдумів належить передусім до інтересів держави та суспільства, є засобом 

задоволення публічних та державних інтересів [83, с. 126]. 

Надання завідомо неправдивих пояснень у розгляді та вирішенні виборчих 

спорів, особливо тих, що ініціюються у день голосування, є одним із шляхів 

затягування оголошення результатів виборів чи референдуму, як наслідок, 

посягають на засади національної безпеки держави (стаття 38 Конституції 

України) [140].  

Крім того, забезпечення оперативності врегулювання виборчих спорів 

залежить від рівня підготовки матеріалів адміністративної справи її сторонами, 

належного оформлення позовної заяви та матеріалів до неї. Таким чином, 

подання необґрунтованої позовної заяви у виборчому спорі, неналежне 

оформлення матеріалів до неї, врахувуючи швидкоплинність виборчого процесу, 

необхідно розглядати як зловживання процесуальним правом.  
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2.4. Предметна і територіальна підсудність адміністративних справ щодо 

виборчих спорів 

 

Відповідно до статті 55 Конституції України визначено право кожного 

оскаржувати в суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [140]. Згідно з 

офіційним тлумаченням зазначеної конституційної норми, здійсненим у Рішенні 

Конституційного Суду України від 25 листопада 1997 року № 6-зп [267], 

реалізація права людини на оскарження рішення, дії чи бездіяльності будь-якого 

органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб, якщо вважають, що ці рішення, дії чи бездіяльність порушують 

їхні права і свободи або перешкоджають здійсненню цих прав і свобод,  

здійснюється у судах загальної юрисдикції. Скарга, предметом якої є 

оспорювання факту правомірності рішення, дії чи бездіяльності органів 

державної влади чи місцевого самоврядування, підлягає безпосередньому 

розгляду та вирішенню у судовому порядку. Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 16 

Цивільного кодексу України зберігається право кожного на звернення до судів 

загальної юрисдикції за захистом порушеного права чи інтересу в разі 

оспорювання правомірності рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування [346]. 

Зважаючи на положення статті 6 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, кожному має гарантуватися забезпечення реалізації 

його законних прав та свобод встановленим національним законодавством 

судом, який визначається найбільш ефективним способом її гарантування [139]. 

Отже, основним міжнародним стандартом забезпечення захисту прав і свобод 

людини є необхідність встановлення лише нормами чинного національного 

законодавства України вимоги щодо визначення сутності та критеріїв 

предметної юрисдикції судів щодо розгляду та вирішення приватно-правових та 

публічно-правових спорів.  
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Прийняття у 2005 році КАС України докорінно змінило розуміння системи 

судового захисту прав і свобод людини [122]. Так, відповідно п. 6 ч. 1 ст. 19 КАС 

України саме до предметної юрисдикції адміністративних судів належить 

розгляд та врегулювання спорів, що виникають під час реалізації виборчого 

процесу [120]. 

Варто зауважити, що з’ясуванню сутності та критеріїв визначення 

предметної та територіальної юрисдикцій адміністративних судів в цілому і, 

зокрема, в деяких категоріях публічно-правових спорів, присвячено наукові 

публікації низки вчених, зокрема: В.М. Бевзенка [27], А.Т. Комзюка, 

Р.С. Мельника [1], С.В. Ківалова [114], Р.О. Куйбіди, О.М. Пасенюка [5], 

М.І. Смоковича [299; 300; 301] та інші. 

Отже, визначення сутності та критеріїв предметної і територіальної 

юрисдикцій є одним з головних питань забезпечення ефективності захисту прав 

і свобод людини. Юрисдикція (з латинської перекладається як «право 

проголошую») розглядається так: 1) право чинити суд, розглядати й вирішувати 

правові питання, прерогативи; 2) сфера, на яку поширюється таке право [295, 

с. 889]. 

Визначення поняття юрисдикції вимагає його переосмислення в умовах 

реформування законодавства з питань адміністративного судочинства України.  

З’ясування сутності категорії «юрисдикція» у юридичній літературі 

базується на застосуванні декількох наукових підходів. Передусім необхідно 

виділити науковий підхід, запропонований свого часу А.Я. Сухарєвим, що 

обґрунтував доцільність покладення в основу розуміння юрисдикції категорії 

повноважень  відповідних державних органів, реалізація яких виконує завдання 

з урегулювання існуючих юридичних конфліктів між учасниками 

правовідносин, у тому числі шляхом застосування заходів юридичної 

відповідальності [358, с. 414]. Прихильниками іншого підходу є С.С. Алексеєв та 

І.Я. Дюрягін, які розглядали юрисдикцію крізь призму сфер діяльності владних 

суб’єктів [84, с. 151; 12, с. 116]. 
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О.Б. Зеленцов, обґрунтовуючи доцільність розуміння юрисдикції 

виключно як сукупності повноважень з розгляду та вирішення правових 

конфліктів [102, с. 340–348], під поняттям юрисдикції розуміє виключно 

повноваження суду з розгляду правових спорів, при цьому значно звужує 

сутність досліджуваної категорії. У цьому аспекті доречним є наведення позиції  

М.І. Смоковича, який наголошує на потребі виокремлення поняття «судова 

юрисдикція», таким чином наголошуючи на необхідності її відмежування від 

юрисдикції інших владних суб’єктів. При цьому поняття судової юрисдикції 

вченим розуміється як «компетенція окремої ланки судової системи щодо 

розгляду визначеної категорії правових спорів» [301, с. 38]. У такому аспекті 

М.І. Смокович категорію судової юрисдикції ототожнює з категорією 

підвідомчості [301, с. 38].  

Виділяється низка вчених  прихильників доцільності застосування 

категорії підсудності, котрі розглядають її як компетенцію судових органів на 

врегулювання конфліктних відносин. Так, М.Й. Штефан наголошує, що під 

поняттям підсудність необхідно розуміти відмежування повноважень деяких 

судових ланок у частині розгляду та вирішення окремих категорій судових справ 

[354, с. 122]. С.В. Оверчук зауважує особливий характер співвідношення 

юридичного спору та судової інстанції, що визначає обрання того чи іншого 

порядку його розгляду та вирішення [173, c. 22]. 

Наведені вище міркування дають змогу зробити проміжний висновок, що 

під категорією юрисдикції розуміється сукупність повноважень владного 

суб’єкта на врегулювання правових конфліктів та пошук шляхів подолання їх 

негативних проявів. Юрисдикція може бути судовою та позасудовою, що дає 

підтсави обґрунтувати можливість поєднання судових та адміністративних 

засобів урегулювання правових конфліктів. Синонімічною до поняття «судова 

юрисдикція» є категорія підсудності.  

Визначення суду, якому підвідомчий розгляд та вирішення спору, 

залежить від предмета спору (предметна судова юрисдикція), місця проживання 

(перебування, знаходження) особи-позивача або місцезнаходження відповідача 
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(територіальна судова юрисдикція) та інстанційного рівня судової ланки системи 

судоустрою (інстанційна юрисдикція). 

При цьому під категорією предметної юрисдикції адміністративних судів 

М.І. Смокович розуміє поділ адміністративних справ між адміністративними 

судами, що діють як суди першої інстанції, залежно від категорії справ (предмета 

позову) [299, с. 9-23]. У ході здійснених наукових пошуків М.І. Смокович 

доходить висновку, що підсудністю є визначена чинним законодавством України 

сукупність елементів, що встановлює порядок, спосіб, механізм, властивості, 

обставини визначення суду, на який покладено обов’язок щодо розгляду та 

вирішення справи [297, с. 54]. Такий висновок підтримано іншими 

представниками адміністративної науки. Зокрема, О.Д. Лещенко визначає, що 

під предметною юрисдикцією виборчих спорів необхідно розуміти сукупність 

правил, що визначають компетенцію судів певних ланок для розгляду та 

вирішення визначеної категорії справ [153, с. 319]. 

Встановлення предметної юрисдикції залежить від характеру спору 

(зокрема, встановлення приватно-правового характеру спору є підставою для 

віднесення його розгляду до юрисдикції загальних чи господарських судів 

(наприклад, у справі № 676/3596/16-а Велика Палата Верховного Суду визначає, 

що приватно-правовий характер спору, що виник між заявником та суб’єктом 

владних повноважень (Кам'янець-Подільською міською радою) з приводу 

використання земельної ділянки дає підстави зробити висновок про необхідність 

врегулювання такого спору в порядку цивільного судочинства [320]). 

Встановлення суб’єктного складу спірних правовідносин також визначає 

предметну судову юрисдикцію (необхідно зазначити, що справи, у яких 

відповідачами є Кабінет Міністрів України, міністерство чи інший центральний 

орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, обласні, 

Київська міська ради або обласні, Київська міська державні адміністрації, а 

також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються 

місцевим господарським судом, юрисдикція якого поширюється на місто Київ, 

незалежно від наявності інших визначених цією статтею підстав для виключної 
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підсудності такого спору іншому господарському суду (ч. 5 ст. 30 

Господарського процесуального кодексу України) [68]). 

Отже, встановлення предметної юрисдикції у розгляді та вирішенні 

виборчих спорів є доволі актуальним питанням, урегулювання якого дає змогу 

забезпечити реалізацію одного з головних принципів встановлення істини в такій 

категорії адміністративних справ  оперативно судового розгляду. Саме для цього 

повноваження в частині розгляду та вирішення окремих різновидів виборчих 

спорів надано місцевим загальним судам, які діють як суди першої інстанції в 

системі адміністративного судочинства. Так, відповідно до п. 2 ч.1 ст.20 КАС 

України місцеві загальні суди діють як адміністративні суди в разі необхідності 

розгляду та вирішення адміністративних справ, пов’язаних з виборчим процесом 

чи процесом референдуму, зокрема щодо: оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності дільничних виборчих комісій, дільничних комісій з референдуму, 

членів цих комісій; уточнення списку виборців; оскарження дій чи бездіяльності 

засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, 

організацій, їх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової 

інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори 

та референдум; оскарження дій чи бездіяльності кандидата в депутати сільської, 

селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного голови, їх довірених 

осіб [120]. В інших категоріях виборчих спорів, окрім спорів, визначених ч. 2-4 

ст. 22 КАС України, як суди першої інстанції діють окружні адміністративні суди 

[120].  

Відповідно до ч. 2 ст. 22 КАС України визначено, що апеляційному 

адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ, як суду 

першої інстанції підсудними є справи щодо оскарження рішень, дій та 

бездіяльності Центральної виборчої комісії, кандидатів на пост Президента 

України, їх довірених осіб, окрім справ щодо встановлення Центральною 

виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, які 

підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції [120]. 
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Отже, найголовнішим питанням встановлення предметної юрисдикції 

адміністративних судів є відмежування пов’язаних між собою адміністративних 

справ. Зокрема, мова про відмежування предметної юрисдикції Апеляційного 

адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ, та 

Верховного Суду. При цьому Верховному Суду підсудними є справи щодо 

встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів та 

референдумів, під яким розуміється підбиття остаточних їх підсумків [235]. 

Отже, певну складність становить розмежування юрисдикції 

адміністративних судів щодо визначення судової ланки, уповноваженої на 

розгляд та вирішення спорів за участю Центральної виборчої комісії. Тому 

необхідно звернути певну увагу на вирішення такої проблеми. 

Центральну виборчу комісію утворено в листопаді 1997 р. Згідно зі ст. 1 

Закону України «Про Центральну виборчу комісію» [252] вона є «постійно 

діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції 

України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо 

організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних 

депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і 

місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених цим та іншими 

законами України».  

Комісія є головним органом у системі виборчих комісій та комісій з 

референдуму, функціонування яких забезпечує організацію проведення виборів 

Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, а також 

всеукраїнського та місцевого референдумів. До функцій Центральної виборчої 

комісії належить реалізація внутрішнього контролю за діяльністю окружних та 

дільничних виборчих комісій, надання консультацій, організація методичного 

забезпечення їх діяльності [252]. Забезпечення проведення виборів та 

референдумів відповідно до міжнародних та європейських стандартів вимагає 

надання статусу незалежного державного органу Центральній виборчій комісії. 

Реалізація такого важливого завдання функціонування системи публічного 
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управління, як проведення незалежних виборів на засадах вільного прямого 

таємного рівного волевиявлення, що покладається на Центральну виборчу 

комісію, вимагає надання їй широкого кола повноважень.  Зокрема, до 

повноважень Центральної виборчої комісії відповідно до висновків Верховного 

Суду, зроблених у ході розгляду справ № 855/57/19 [314; 312] та № 855/58/19 

[312; 313], належить «право Центральної виборчої комісії приймати рішення про 

роз’яснення положень виборчого законодавства, і такі рішення приймаються у 

формі нормативно-правових актів, що не підлягають реєстрації у Міністерстві 

юстиції України, але є обов’язковими до застосування усіма суб’єктами, 

визначеними статтею 13 Закону України «Про Центральну виборчу комісію».  

Принципами діяльності Центральної виборчої комісії є верховенство 

права, законність, неупередженість, об’єктивність, обґрунтованість 

управлінських рішень, професійність, колегіальність розгляду та вирішення 

питань, публічність діяльності. Функціями діяльності Центральної виборчої 

комісії є нормотворча діяльність шляхом прийняття адміністративних актів 

індивідуальної та загальної дії, роз’яснювальна діяльність, спрямована на 

визначення сутності законодавчих актів з питань виборів та референдумів, 

контрольно-наглядова діяльність за функціонуванням підзвітних їй 

територіальних та окружних виборчих комісій. Формами реалізації таких 

функцій Центральної виборчої комісії є прийняття постанов та роз’яснень, 

рекомендацій з питань застосування законодавства України про вибори, які є 

обов’язковими для використання в роботі виборчих комісій, учасниками 

виборчого процесу та органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими і службовими особами, об’єднаннями громадян, 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а також 

громадянами України (ч.1 ст.12, ч.1 ст.13, п.5 ч.1 ст.17 Закону України «Про 

Центральну виборчу комісію») [252]. Прийняті Центральною виборчою комісією 

рішення на будь-якій стадії виборчого процесу, в тому числі на стадії 

встановлення результатів виборів та референдуму, можуть бути оскаржені в 

порядку адміністративного судочинства, щоправда до різних судових інстанції. 
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Варто зазначити, що питання розмежування територіальної юрисдикції у 

врегулюванні виборчих спорів за участю Центральної виборчої комісії залежить 

від етапу виборчого процесу, в межах якого було прийнято. 

Виборчий процес - це здійснення протягом встановленого Виборчим 

кодексом України періоду часу суб’єктами, визначеними статтею 22, виборчих 

процедур, пов’язаних з підготовкою і проведенням відповідних виборів, 

встановленням та офіційним оголошенням (офіційним оприлюдненням) їх 

результатів [48]. 

Виборчий процес є безперервним та не може бути скасованим, зупиненим 

або перенесеним. 

Етапи виборчого процесу залежно від типу виборів різні.  

Можна вибділити такі етапи: складання списків виборців; утворення 

одномандатних виборчих округів за необхідності; утворення виборчих комісій; 

висування та реєстрація кандидатів на політичні посади; проведення 

передвиборної агітації; голосування (у тому числі за необхідності у декілька 

етапів); підрахунок голосів виборців та встановлення  підсумків голосування і 

результатів виборів; реєстрація обраних кандидатів на політичні посади; 

припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій. Аналіз 

Виборого кодексу України свідчить про те, що законодавець по різному 

наповнив стадіями кожен з видів виборів. Крім того, проблемою є 

неоднозначність законодавчих підходів до визначення категорії етапу 

завершення виборчого процесу. Так, виборчий процес виборів Президента 

України  завершується через п’ятнадцять днів після дня офіційного оголошення 

Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України або в 

день офіційного опублікування подання Центральної виборчої комісії до 

Верховної Ради України щодо призначення повторних виборів Президента 

України (ч. 4 ст.79 Виборого кодексу України). Виборчий процес виборів 

народних депутатів України завершується через п’ятнадцять днів після дня 

офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів 

депутатів (ч.2 ст.137 Виборчого кодексу України) [48].  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n135
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Таким чином, законодавцем використовуються дві подібні, але дещо 

відмінні за своєю сутністю категорії – «оприлюднення» та «оголошення» 

результатів виборів. Така законодавча невизначеність своїм наслідком має 

виникнення конфлікту юрисдикцій у частині розмежування повноважень з 

розгляду спорів, предметом яких є оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

Центральної виборчої комісії, як критерію відмежування юрисдикцій 

Апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає місто 

Київ, та Верховного Суду (ч. ч. 2, 4 ст. 21 КАС України) [120]. З метою усунення 

можливих проявів конфлікту предметних юрисдикцій адміністративних судів 

необхідним є внесення змін до чинного виборчого законодавства України 

шляхом уніфікації термінології визначення етапів виборчого процесу та 

встановлення його початку та завершення.  

Іншим видом судової юрисдикції у виборчих спорах є територіальна 

юрисдикція адміністративних судів.  

М.І. Смокович визначає, що територіальною підсудністю 

адміністративних справ є здійснення розподілу справ між судами однієї ланки, 

що відбувається з урахуванням території поширення їх юрисдикції  [299, с. 16]. 

А.Ю. Осадчий під територіальною підсудністю розуміє «сукупність правил, що 

визначають розмежування компетенції адміністративних судів одного рівня 

щодо розгляду адміністративних справ по першій інстанції залежно від 

території, на яку поширюється їх діяльність» [178]. У цілому варто зазначити, що 

підсудність розуміють  як «коло адміністративних справ, на вирішення яких має 

повноваження відповідний адміністративний суд» [179, с. 263]. 

Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо 

встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму 

оскаржуються до Верховного Суду. Усі інші рішення, дії або бездіяльність 

Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії, прийняті у межах виборчого 

процесу, оскаржуються до апеляційного адміністративного суду в апеляційному 

окрузі, що включає місто Київ. 
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Рішення, дії чи бездіяльність територіальних (окружних) виборчих комісій 

щодо підготовки та проведення місцевих виборів, виборів Президента України, 

народних депутатів України; обласних комісій з референдуму і комісії 

Автономної Республіки Крим з всеукраїнського референдуму, а також членів 

зазначених комісій оскаржуються до окружного адміністративного суду за 

місцезнаходженням відповідної комісії. 

Рішення, дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій, дільничних 

комісій з референдуму, членів цих комісій оскаржуються до місцевого 

загального суду як адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної 

комісії. 

Певна невизначеність положень про встановлення предметної підсудності 

стосується врегулювання питань відшкодування моральної та майнової шкоди, 

заподіяння якої пов’язується з виборчим процесом. Так, відповідно до ч. 5 ст. 21 

КАС України вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим 

порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, або 

вимоги про витребування майна, вилученого на підставі рішення суб’єкта 

владних повноважень, розглядаються адміністративним судом, якщо вони 

заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір 

[120]. Прямо не встановлено порядок врегулювання спорів, пов’язаних з 

відшкодування моральної та майнової шкоди, заподіяної у зв’язку з виборчим 

процесом. Встановлення предметної юрисдикції у спорах, предметом звернення 

в яких є не лише відновлення порушеного права учасника виборчого процесу, а 

й відшкодування моральної та майнової шкоди, судами здійснюється відповідно 

до положень підпункту 5.5 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду 

України від 1 листопада 2013 р. № 15 «Про практику застосування 

адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства 

України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим 

процесом» [235]. Так, відповідно до наданих роз’яснень розгляд та вирішення у 

одному провадженні декількох вимог у виборчому спорі, якщо при цьому одна 
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із них пов’язується з відшкодуванням моральної чи майнової шкоди, не 

допускається. Така позовна заява щодо врегулювання порушення виборчого 

права має бути вирішена у порядку адміністративного судочинства, а у частині 

задоволення вимог з відшкодування моральної чи майнової шкоди, спричиненої 

таким порушенням, справа адміністративним судом має бути закрита (п. 1 ч. 1 

ст. 238 КАС України) [120].   

Наприклад, у справі № 752/14611/19 предметом звернення до суду стало 

порушення права на проведення передвиборної агітації політичною партією 

«Всеукраїнське об’єднання “Свобода”» , що було допущено телерадіокомпанією 

«Люкс». Так, Шостим апеляційним адміністративним судом м. Києва було 

прийнято рішення про задоволення позовних вимог у частині надання рівних 

можливостей доступу до телевізійного ефіру шляхом виділення заявникові 19 хв. 

31 сек. телевізійної трансляції. Натомість у частині задоволення вимоги щодо 

відшкодування моральної шкоди політичній партії «Всеукраїнське об’єднання 

“Свобода”» справу адміністративним судом було закрито з мотивів 

неналежності її розгляду в порядку адміністративного судочинства [321]. 

Аргументація такої правової позиції Шостого апеляційного адміністративного 

суду м. Києва зводилась до застосування рекомендацій Вищого 

адміністративного суду України, наведених у Постанові Пленуму від 

1 листопада 2013 р. № 15 [235]. Така практика є поширеною у національному 

правовому полі, прикладами є наступні адміністративні спори, пов’язані з 

проведенням виборчого процесу, адміністративні справи, де предметом позову 

була бездіяльність суб’єктів владних повноважень щодо внесення змін до 

Державного реєстру виборців [316; 317; 318]. 

Отже, розгляд та задоволення вимоги про відшкодування моральної чи 

майнової шкоди, заподіяної унаслідок порушення встановленого чинним 

законодавством виборчого права, здійснюється відповідно до порядку 

цивільного або господарського судочинства. Факт доведення порушення 

виборчого права є преюдиціальним для подальшого врегулювання спору у 

порядку цивільного чи господарського судочинства (ст.61 Цивільного 
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процесуального кодексу України [347], ст.35 Господарського процесуального 

кодексу України [68]).  

Встановлення законодавчої норми щодо відмежування предметної 

юрисдикції судів у розгляді виборчих спорів, пов’язаних із відшкодуванням 

моральної та майнової шкоди, дає змогу оптимізувати процедури врегулювання 

подібної категорії юридичних конфліктів, для чого необхідно внести такі зміни. 

Зокрема, доповнити абзацом другим частину шосту статті 21 КАС України: 

«Подання позовної заяви про розгляд спору про відшкодування шкоди у 

порядку цивільного або господарського судочинства, заподіяної у виборчому 

процесі, має відбуватися після встановлення факту порушення виборчого права 

відповідно до ст.ст. 273-279 цього Кодексу». 

Така законодавча норма стане гарантією подолання можливих конфліктів 

предметних юрисдикцій загальних та спеціалізованих судів, а відтак є гарантією 

оперативного врегулювання виборчих спорів як складової механізму захисту та 

реалізації виборчих прав. 

Отже, визначені проблемні аспекти застосування критеріїв предметної та 

територіальної юрисдикцій адміністративних судів у врегулюванні виборчих 

спорів створюють перешкоди для реалізації механізму забезпечення прав і 

свобод людини. Неправильне встановлення підсудності у вирішенні виборчих 

спорів є підставою для залишення адміністративної позовної заяви без руху, а 

отже, створює перешкоди для реалізації особою наданого їй конституційного 

права обирати та бути обраною. Крім того, неправильне застосування 

процесуальних норм щодо визначення предметної та територіальної юрисдикцій 

у виборчих справах є підставою для застосування до винного судді чи колегії 

суддів заходів дисциплінарної відповідальності (п.2 п. 1 ч. 1 ст. 106 Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів» [245]). Подоланню існуючих проблем 

визначення предметної та територіальної юрисдикції у виборчих спорах 

сприятиме спрощення законодавства з питань здійснення адміністративного 

судочинства шляхом уніфікації законодавчого підходу до визначення сутності та 
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етапів виборчого процесу як критерію застосування предметної юрисдикції 

адміністративних судів. 

 

Висновки до розділу ІІ: 

 

1. Обґрунтовано, що під виборчим процесом необхідно розуміти 

здійснення певними суб'єктами державно-правового життя суспільства 

конкретних виборчих процедур,  передбачених чинним законодавством України. 

Визначено, що вибори є засобом легітимації політичної влади, адже саме за їх 

допомогою народ визначає своїх представників та наділяє їх мандатом на 

здійснення його суверенних прав, що закріплено у ч. 3 ст. 21 Загальної 

Декларації прав людини 1948 року. 

Виборчі права громадян України належать до категорії суб’єктивних 

публічних прав. Обґрунтовано доцільність віднесення реалізації суб’єктивних 

виборчих прав до форм здійснення публічного управління населенням України, 

що наділено правом обирати чи бути кандидатом на політичні посади  органів 

державної влади та місцевого самоврядування.  

Наголошено, що реалізація суб’єктивних публічних прав є вторинною по 

відношенню до завдання забезпечення прав людини, що забезпечують її фізичне 

буття. З врахуванням зазначеного обґрунтовується авторський підхід щодо 

необхідності забезпечення захисту життя та здоров’я людини у процесі реалізації 

наданих їй суб’єктивних публічних прав. 

Звернуто увагу, що реалізація виборчих прав є неможливою поза участю 

індивідуумів у виборчому процесі. 

Визначено, що ефективний механізм захисту виборчих прав людини як 

предмета публічно-правового спору є гарантією подолання існуючих ризиків, що 

виникають у разі їх порушення. До таких проблем необхідно віднести: 1) складну 

характеристику елементів порушень виборчих прав; 2) застосування заходів 

психологічного тиску відносно виборців шляхом порушення стандартів 

проведення передвиборчої агітації; 3) використання під час проведення 
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виборчого процесу адміністративного ресурсу як складної сукупності важелів 

впливу, якими володіють органи державної влади на місцевому та 

загальнонаціональному рівнях, що можуть негативно позначитися на проведенні 

чесних та прозорих виборів і відповідно реалізації виборчих прав; 4) 

недопущення до реалізації пасивного виборчого права громадян України, у тому 

числі створення перешкод до участі у виборчому процесі кандидатів на політичні 

посади, діяльність яких характеризується як опозиційна до керівництва країни, і 

при цьому має відповідний рівень, що може у перспективі досягти успішного 

результату; 5) нерівність фінансових ресурсів кандидатів на політичні посади, 

що є фінансовим підґрунтям проведення виборчого процесу. 

2. Обґрунтовано, що суб’єктний склад виборчого спору визначається його 

змістом і може не збігатися із суб’єктним складом виборчого процесу. 

Ініціювання учасником виборчого процесу розгляду та вирішення виборчого 

спору має бути обґрунтовано, як правило, наявністю порушення його права чи 

інтересу в досліджуваній сфері. 

На підставі аналізу практики Європейського суду з прав людини (зокрема, 

рішення у справі «Шаповалов проти України») аргументовано необхідність 

законодавчого закріплення права людини як носія виборчих прав на 

безперешкодне звернення до суду за захистом цих прав незалежно від того, чи є 

ця особа суб’єктом виборчого процесу, чи ні.  

Отже, відсутність прямої заборони звернення до адміністративного суду не 

суб’єкта виборчого процесу, але носія суб’єктивного виборчого права, дає 

підстави зробити висновок про неправомірність відмови суду в розгляді 

адміністративного позову з посиланням на обставини неналежності учасника 

ініціювання провадження.  

Виборчий спір визначено як правову суперечність між суб’єктами 

виборчих правовідносин як під час виборчого процесу, так і поза ним, що має 

розглядатися та вирішуватися у встановленому чинним законодавством порядку 

за ініціюванням уповноваженої особи.  
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Таким чином, з урахуванням зазначеного виявляється необґрунтованим та 

недоцільним звуження реалізації права виборця на оскарження рішення, дії чи 

бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, 

організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів 

масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство 

про вибори та референдум, лише в частині реалізації ним права на захист 

наданого йому виборчого права чи інтересу. Тенденції розвитку 

західноєвропейської адміністративно-правової доктрини вимагають створення 

дієвих механізмів захисту публічного інтересу в цілому і, зокрема, у сфері 

правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом. 

3. Наголошено, що виборчі спори мають вирішуватися у визначені чинним 

законодавством України строки, на відміну від інших категорій 

адміністративних спорів, врегулювання яких допускається у «розумні строки» з 

дотриманням відповідних «законних» строків, визначених для розгляду справи 

у суді першої інстанції, апеляційної чи касаційної інстанцій. Забезпечення 

принципу оперативності під час розгляду та вирішення виборчих спорів є 

гарантією реалізації норм виборчого законодавства, подолання механізмів 

перетворення їх на юридичну фікцію.  

Дотримання принципу оперативного розгляду та вирішення виборчих 

спорів відповідає міжнародним стандартам у сфері забезпечення загального, 

рівного й прямого виборчого права, вільного й таємного волевиявлення 

громадян.  

Строки розгляду та вирішення виборчих справ класифіковано за низкою 

критеріїв: способом захисту порушеного виборчого права; часом застосування 

права на оскарження управлінського рішення; стадіями виборчого процесу; 

часовим критерієм їх обчислення; умовами їх настання; їх змістової сутністю; 

можливістю їх поновлення. Обґрунтовано доцільність віднесення строків 

розгляду та вирішення виборчих спорів до категорії строків, визначених 

матеріальними нормами адміністративного права. Варто зазначити, що 
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збереження норми про встановлення строків звернення до адміністративного 

суду як гарантії захисту виборчих прав у структурі КАС України є вимушеним 

заходом правового регулювання, що не усунено в процесі прийняття Виборчого 

кодексу України.  

Віднесення строку звернення до адміністративного суду як гарантії 

забезпечення реалізації виборчого права до категорії матеріальних строків дає 

підстави зробити висновок про доцільність його розуміння як строку позовної 

давності.  

Врахувуючи сутність виборчих спорів, пов’язаних із швидкоплинністю 

здійснення виборчого процесу, до головних вимог, що висуваються, є 

забезпечення стислих строків їх врегулювання. Визначено, що недотримання 

судом установлених процесуальних строків врегулювання виборчих спорів не є 

підставою для залишення справи без розгляду та вирішення, навіть у випадку 

прострочення, пов’язаного з діяльністю саме суду, про що йдеться, зокрема, у 

Рішенні Конституційного Суду України від 19 жовтня 2009 року№ 26-рп/2009. 

Залишення позовної заяви без розгляду в разі прострочення процесуального 

розгляду виборчого суду, що пов’язується з діяльністю суду, є неприпустимим, 

адже позбавляє громадян реалізації їх конституційного права на судовий захист.  

Реалізація права на оскарження в цілому і, зокрема, щодо захисту виборчих 

прав у адміністративному судочинстві має здійснюватися з дотриманням 

принципу неприпустимості зловживання наданими процесуальними та 

матеріальними правами (п. 9 ч. 3 ст. 2 КАС України).  

Підвищення правової ефективності застосування норми про зловживання 

процесуальними та матеріальними правами у виборчому процесі з урахуванням 

положення про звільнення від сплати судового збору (ст. ст. 273-279 КАС 

України) не дає підстави говорити про можливість застосування до сторін 

адміністративної справи штрафних судових санкцій, однак, на наше глибоке 

переконання, не позбавляє суд права застосовувати до порушників заходів 

виховної та запобіжної дії.  
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4. Одним із найголовніших питань установлення предметної юрисдикції 

адміністративних судів є розмежування пов’язаних між собою адміністративних 

справ (зокрема, необхідність розмежування предметної юрисдикції 

Апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає 

м. Київ, та Верховного Суду; розмежування юрисдикції адміністративних судів 

щодо визначення судової ланки, уповноваженої на розгляд та вирішення спорів 

за участю Центральної виборчої комісії, тощо; визначення предметної та 

територіальної підсудності розгляду та вирішення виборчих спорів на особливих 

територіях тощо).  

Наголошено на доцільності вирішення проблеми законодавчої 

невизначеності питання щодо встановлення предметної підсудності у справах 

про відшкодування моральної та майнової шкоди, заподіяння якої пов’язується з 

виборчим процесом. На підставі аналізу судової практики Верховного Суду 

доведено, що розгляд та вирішення вимоги про відшкодування моральної чи 

майнової шкоди, заподіяної у виборчому процесі, здійснюється відповідно до 

порядку цивільного або господарського судочинства.  

Подоланню існуючих проблем визначення предметної та територіальної 

юрисдикції у виборчих спорах сприятиме спрощення законодавства з питань 

здійснення адміністративного судочинства шляхом уніфікації законодавчого 

підходу до встановлення сутності та етапів виборчого процесу як критерію 

застосування предметної юрисдикції адміністративних судів. 

Окремі теоретико-методологічні та практичні проблеми розділу розкрито 

в авторських публікаціях [22; 23; 24; 25].  
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Розділ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ 

ЗАХИСТУ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ  

 

 

3.1. Стан та перспективи розвитку судового контролю виборчого 

процесу у сфері захисту виборчого права: проблеми виборчого 

законодавства 

 

Підписання у 1994 році Угоди про партнерство та співробітництво з 

Європейським співтовариством та їх державами-членами [381], а також 

підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом у 2014 році [363] та 

інших міжнародних договорів є підґрунтям для активізації діяльності із 

систематизації національного чинного законодавства в цілому і, зокрема, у сфері 

виборів відповідно до європейських стандартів.  

Дослідженню систематизації законодавства, визначенню її сутності, 

різновидів та правової ефективності її реалізації як в цілому, так і в окремих 

сферах суспільного життя, присвячено велику кількість наукових праць, серед 

яких варто виділити наукові розробки В.І. Андрейцева [14], І.В. Болокан [36], 

Є.А. Гетьмана [61], Л.М. Добробог [77], Т.О. Коломоєць [133], Ю.О. Легези 

[152], П.С. Лютікова [134], Ю.В. Пирожкової [187] та ін. 

Наукові дослідження, предметом яких є визначення особливостей 

систематизації законодавства, можуть бути умовно класифіковані за сферою 

правового регулювання.  

Так, серед досліджень систематизації законодавства в інформаційній сфері 

доцільно  виділити праці О.А. Баранова [18, с. 234-241], Г.О. Блінової [33, с. 144-

151], В.С. Залізняка [99, с. 140-143], В.А. Ліпкана [155, с. 7-11], 

К.П. Череповського [350]. Питанню удосконалення процесу систематизації 

податкового законодавства присвячено роботи Д.О. Белінського [31], С.І. Сарани 

[289, с. 177-181],  адміністративно-деліктного законодавства – Г.В. Джагупова 
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[76], Р.В. Миронюка [162], аграрного та екологічного законодавства – у наукових 

розробках А.П. Гетьмана [60], С.І. Бугери [41], цивільного законодавства – 

Н. М.Калашник [109], Н.С. Кузнецової [149], законодавства у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху – Н.П. Бортника, С.С. Єсімова [39], В.В. Доненка [80] 

та ін.  

Дослідження систематизації виборчого законодавства також має актуальне 

значення для розвитку сучасної юридичної науки. Доцільним є виділення праць 

таких учених, як В.О. Федоренка, А.В. Малюги [339, с. 39-44], В.В. Долежана 

[79, с. 108-113], О.А. Богашової [35, с. 17-24], Ю.Б. Ключковського [118], 

Ю.В. Чемсака [349], С.В. Кальченка [110; 111], М.І. Смоковича [304, с. 37-45] та 

ін. 

З’ясування напрямів гармонізації виборчого законодавства як різновиду 

його систематизації є неможливим без визначення сутності останнього.  

Сутність наукових підходів до розуміння систематизації законодавства 

полягає у її визначенні як певного виду діяльності уповноважених органів. 

Прихильниками такого наукового підходу є П.М. Рабінович [255, с. 126], 

О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, О.В. Богачова [98, c.85-90] та ін. Розробники 

«Великої української юридичної енциклопедії» визначають систематизацію 

законодавства як різновид правової діяльності [44, с. 710]. 

Результатом реалізації діяльності, пов’язаної із систематизацією 

законодавства, є впорядкований результат узагальнення масиву нормативно-

правових актів, який може полягати як у створенні окремого законодавчого акта, 

так і без такого [255, с. 126; 353, с. 111-118; 6, с. 148 та ін.].  

Акцент на необхідності дотримання вимог міжнародних стандартів і 

положень міжнародних актів та договорів у процесі здійснення систематизації 

законодавства зроблено Н.М. Кошіль [144, с. 62].  

Метою здійснення систематизації законодавства необхідно визначити 

«сприяння правотворчості, право реалізації, правозастосування, правової 

обізнаності, підвищення правової культури» [335, с. 10-11]. Досягнення 

належного рівня правової ефективності реалізації адміністративно-правових 
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норм як мету здійснення систематизації законодавства визначено у 

монографічному дослідженні І.В. Болокан [36, с. 414]. До цілей здійснення 

систематизації законодавства належить також усунення прогалин та колізійних 

норм у національній системі права [306, с. 32; 148, с. 91-94]. Полегшенню 

доступу до законодавчих актів, оптимізації розуміння їх змісту також сприяє 

здійснення систтематизації законодавства, як зазначає О.М. Ордина [176, с. 65-

69]. Про підвищення «якості» законодавства йдеться у наукових розробках 

Л.М. Коморної, що вченою визначається як головне завдання зі здійснення 

систематизації законодавчих актів [138, с. 16]. 

Викликає аргументовані заперечення підхід до розуміння сутності 

систематизації законодавства як «видання тематичних збірників (зібрань) 

повних текстів нормативно-правових актів, публікацій нормативно-правових 

актів в офіційних бюлетенях у хронологічному та тематичному порядку, 

складання зведень законів або кодексів законодавчих актів, створення 

автоматизованих баз даних повних текстів нормативно-правової та нормативно-

технічної інформації» [116], що пропонується О. В. Клименком. Таке розуміння 

систематизації законодавства робить акцент на його результаті, однак, як показує 

історія розвитку держави і права України, не завжди такий процес має 

позитивний результат. Крім того, не завжди позитивний результат розуміється 

як прогресивний результат. Прикладом такої систематизації, є здійснення 

кодифікації адміністративного законодавства як різновиду його систематизації. 

Зокрема, прагнення теоретиків та практиків розробити та прийняти 

Адміністративний кодекс України, ідея якого простежується у декларативних 

положеннях Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої 

Указом Президента України № 810 від 22.07.1998 р. [223]. «Утопічність» ідеї 

кодифікації адміністративного законодавства обумовлюється розгалуженою 

сферою суспільних відносин, регулювання яких здійснюється його нормами. 

При цьому, як справедливо зазначає О.Ф. Андрійко, здійснення систематизації 

адміністративного законодавства має спрямовуватися на досягнення балансу 
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публічно-правових та приватно-правових інтересів, повинно характеризуватися 

«спектральним» підходом до правотворчої діяльності [15, с. 129]. 

Отже, доцільно зробити проміжний висновок, що під систематизацією 

законодавства розуміється діяльність, спрямована на впорядкування існуючої 

системи нормативно-правових актів, з метою підвищення ефективності їх 

правової реалізації, унаслідок здійснення якої приймається окремий 

кодифікований законодавчий акт чи інший узагальнювальний підсумок. 

Здійснення систематизації адміністративного законодавства має відбуватися за 

окремими сферами правового регулювання, позитивним результатом якої має 

бути очищення системи законодавства від зайвих нормативно-правових актів і 

формування правових засад реалізації таких комплексних підгалузей права, як 

інформаційне, виборче, службове, містобудівне, освітнє та ін. 

Поглиблює розуміння сутності систематизації законодавства 

характеристика її видів.  

Класичне загальнотеоретичне розуміння видів систематизації 

законодавства зводиться до виділення сутності інкорпорації, консолідації та 

кодифікації законодавства.  

При цьому під інкорпорацією розуміється «об’єднання нормативно-

правових актів у збірники чи зібрання, розташування їх у певному порядку без 

зміни змісту»; результатом здійснення інкорпорації є зовнішнє узагальнення 

нормативно-правових актів [359, с. 690]. Здійснення інкорпорації сприяє 

передусім вирішенню практичних проблем правозастосування, а також проблем 

підвищення рівня надання освітніх послуг з підготовки юристів, підготовки до 

кваліфікаційного оцінювання, кваліфікаційних іспитів та реалізації інших 

способів формування високоефективного механізму публічної служби тощо. 

Інкорпорація законодавства є достатньо поширеною в національному правовому 

полі, при цьому найчастіше такі видання містять науково-практичні коментарі і 

є корисними для вирішення практичних потреб правозастосування, однак не 

сприяють оптимізації національної правової системи [133, с. 54-70; 181; 75; 286 

та ін.].  
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На відміну від інкорпорації під консолідацією законодавства розуміється 

діяльність із здійснення систематизації законодавства, унаслідок якої декілька 

актів законодавства об’єднуються в одному документі. Новий акт повністю 

замінює попередні нормативно-правові акти, оскільки його розробка та 

прийняття належить до компетенції спеціально уповноваженого органу, до 

функцій якого належить здійснення правотворчу діяльність [360, с. 268]. Тобто 

на відміну від інкорпорації консолідація законодавства завжди здійснюється 

уповноваженим органом публічної влади і спрямована на розробку та прийняття 

нового нормативно-правового акта. У процесі консолідації можуть відбуватися 

внесення змін до змісту нормативно-правових актів, що систематизуються. 

Консолідація не є поширеною формою діяльності із систематизації 

законодавства в Україні, що своїм негативним наслідком має надзвичайну 

громіздкість національної системи права.  

Безумовно, вищим рівнем систематизації законодавства є його 

кодифікація. Під кодифікацією (від лат. codex – навощена дощечка для письма, 

книга; ficatio  роблю) розуміється діяльність законодавчого органу, спрямована 

на досягнення забезпечення системності та узгодженості сукупності 

нормативно-правових актів у певній сфері суспільних відносин, унаслідок якої 

розробляється новий проєкт законодавчого акта, до змісту якого можуть 

включатися як уже існуючі норми законодавства, так і новостворені нормативно-

правові положення [360, с. 139-140]. Найчастіше здійсненню кодифікації 

законодавства передує робота з його інкорпорації та консолідації. Виділяють три 

рівні кодифікації. Найвищим рівнем кодифікації, як зазначає Н.М. Онищенко, є 

«прийняття низки кодифікованих актів з основних галузей законодавства», 

наслідком чого є наступний етап  прийняття об’єднаного, внутрішньо 

узгодженого кодифікованого акта – «кодексу кодексів» [360, с. 139]. Імовірно, до 

таких різновидів доцільно віднести спроби прийняти Екологічний кодекс 

України [194], Адміністративний кодекс України  [15, с. 126-131], утопічність 

яких підтверджена часом. Нижчим рівнем кодифікації законодавства є 

прийняття галузевого кодифікаційного акта. Унаслідок здійснення такої 
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кодифікації свого часу були прийняті Цивільний кодекс України [346], 

Кримінальний кодекс України [146] та інші. Триває робота з розробки та 

прийняття Адміністративно-деліктного кодексу України чи Кодексу України про 

адміністративні проступки, який має стати правонаступником Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

Найнижчим рівнем кодифікації є спеціальна кодифікація, унаслідок якої 

приймається кодифікаційний акт, сфера регулювання якого поширюється на 

певну групу однорідних відносин [360, с. 140]. Результатом здійснення такого 

виду кодифікації свого часу було ухвалено Митний кодекс України [163]. 

Науково обґрунтовані пропозиції щодо прийняття окремих спеціальних 

кодифікованих актів визначаються у численних дослідженнях сучасної 

юридичної науки. До таких пропонованих кодифікованих актів варто віднести 

пропозиції прийняття Медичного кодексу України [290, с. 121-127], 

Інформаційного кодексу України [193, с. 88-94], Містобудівного кодексу 

України [157, с. 9, 152, 158-159; 167] та ін. Виділення таких різновидів 

систематизації законодавства обґрунтовується Н.М. Онищенком на підставі 

положень, що містяться в Рішенні Конституційного Суду України у справі про 

тлумачення терміна «законодавство» [236]. 

Обумовленість систематизації законодавства, його практична доцільність 

повинні відповідати наявності сукупності факторів, до яких варто віднести: 

внутрішні потреби здійснення державної політики; міжнародні стандарти 

забезпечення прав людини; виконання вимог міжнародних договорів та актів; 

гармонізацію національного та європейського і міжнародного законодавства; 

реформування системи органів публічного управління [138, с. 16; 290, с. 56 та 

ін.]. 

Існуючий масив законодавства з питань проведення виборів та 

референдуму на сьогоднішній день може бути охарактеризований як такий, що є 

безсистемним, вимагає здійснення систематизації за умови дотримання вимог 

європейського та міжнародного законодавства. На жаль, на сьогодні існує 

ситуація, коли кожні чергові та позачергові вибори до законодавчого 
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представницького органу, до органів місцевого самоврядування, обрання 

Президента України відбуваються в умовах постійного оновлення виборчого 

законодавства, унаслідок якого з періодичністю один раз на 4-5 років маємо 

ситуацію повного перегляду існуючих нормативно-правових положень у 

досліджуваній сфері суспільних відносин. 

Гармонізація виборчого законодавства має відбуватися з урахуванням 

можливих способів здійснення його систематизації з метою «досягнення 

несуперечливості законодавства, усунення юридичних колізій, дотримання 

міжнародних, європейських і національних стандартів» [44, с. 57]. Гармонізація 

виборчого законодавства має здійснюватися шляхом поступового 

«цілеспрямованого зближення й узгодження нормативно-правових актів» [44, с. 

59]. 

Однак, безумовно, шлях гармонізації виборчого законодавства може 

поєднуватися з активізацією процесу його систематизації. 

В умовах оголошеного вектору євроінтеграційного розвитку України 

гармонізація виборчого законодавства має відбуватися з урахуванням 

західноєвропейських стандартів розбудови системи виборчого законодавства. 

До таких стандартів належить передусім законодавчо визначена та гарантована 

державою процедура розгляду та вирішення виборчих спорів неупередженим та 

компетентним органом (судом) з неухильним виконанням його рішень на засадах 

оперативності та об’єктивності [377]. Згідно з «Кодексом належної практики з 

розгляду виборчих спорів» («Code of Good Practice in Electoral Matters») 

відбулася деталізація розгляду та вирішення виборчих спорів. Такими 

стандартами розбудови виборчого законодавства є: встановлення процедури 

розгляду та вирішення виборчих спорів, що виникають до етапу голосування (у 

тому числі встановлення процедури врегулювання суперечностей, що 

виникають у зв’язку з формуванням списку виборців); створення спеціальних 

компетентних органів розгляду та вирішення виборчих спорів (спеціалізованого 

чи конституційного судів, виборчих комісій); досягнення максимально 

можливих оперативних строків розгляду та вирішення виборчих 
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спорів;  доступність процедури розгляду та вирішення виборчих спорів; 

гарантування належного рівня функціонування системи громадського 

моніторингу за проведенням виборчого процесу; наділення органу розгляду 

скарг повноваженням скасовувати результати виборів; установлення можливості 

проведення повторних виборів у випадках, передбачених законодавством [46; 

338, с. 10].  

Окрім зазначених міжнародних актів, необхідно виділити такі: 1) 

Рекомендація про виборчі, громадські та соціальні права ув’язнених 1962 р. 

[382]; 2) Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в засобах масової інформації 

виборчих кампаній [262]; 3) Рекомендація про правові, операційні і технічні 

стандарти електронного голосування 2004 р.; 4) Декларація про критерії вільних 

та чесних виборів 1994 р. [72] та ін. 

Характеристика стандартів розгляду та вирішення виборчих спорів 

здійснювалась у попередніх підрозділах. При цьому варто наголосити, що 

окрема частина нормативно-правових положень чинного національного 

законодавства відповідає стандартам західноєвропейського, однак з приводу 

окремих із них доцільним є визначення напрямів  гармонізації законодавства в 

досліджуваній сфері правовідносин. 

Як було встановлено у попередньому підрозділі, певні складнощі 

виникають у процесі застосування критеріїв розмежування повноважень 

адміністративних судів щодо розгляду тієї чи іншої категорії виборчих спорів. 

Зокрема, однією із законодавчих колізій є недосконалість установлення критеріїв 

розмежування предметної юрисдикції Окружного адміністративного суду 

м.Києва та Апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що 

включає місто Київ. Подолання конфлікту предметних юрисдикцій вбачається 

можливим шляхом уніфікації термінології визначення етапів виборчого процесу 

та встановлення його початку і завершення, що дасть змогу чітко визначити 

повноваження Окружного адміністративного суду м. Києва та Апеляційного 

адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ щодо 
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врегулювання виборчих спорів за участю Центральної виборчої комісії, що 

відбулося у Виборчому кодексі України.  

Кодифікація виборчого законодавства України є найвищою формою 

гармонізації системи правового регулювання. Попри наявні очевидні переваги 

прийняття Виборчого кодексу України його нормативні положення зберегли 

низку недоліків, необхідність усунення яких обумовлюється потребами 

сьогодення. Зокрема, не врегульованим залишилось питання проведення 

передвиборної агітації у мережі «Інтернет» та соціальних мережах. Фактично 

відсутність правового регулювання нівелює положення норми ч. 3 ст. 52 

Виборчого кодексу України, яка була успадкована від подібних положень 

Законів України «Про місцеві вибори», «Про вибори народних депутатів 

України», «Про вибори Президента України». Реалізація заборони проведення 

передвиборної агітації, що встановлюється Виборчим кодексом України, є 

неможливою, з огляду на відсутність механізмів її впровадження у електронній 

мережі «Інтернет». При цьому, враховуючи наявне інформаційне охоплення, що 

мають інтернет-ресурси, правова «цінність» норми про застосування обмежень 

щодо здійснення передвиборної агітації друкованими, телевізійними та 

радіозасобами масової інформації втрачається. 

Попри позитивність запровадження ідеї голосування за відкритими 

списками варто зауважити що, наявність багатопартійної політичної системи в 

Україні, яка характеризується створенням партій-клонів, реєстрацією кандидатів 

на виборні посади, що мають однакові прізвища, а також враховуючи складність 

заповнення таких виборчих бюлетенів, існує загроза щодо визнання мінімум 

третини їх зіпсованими, адже, скажімо через похилий вік виборці не здатні 

будуть їх заповнити відповідно до сформульованих вимог. Такий невтішний 

висновок базується на практиці проведення виборів за відповідною системою в 

зарубіжних країнах. Зокрема, для прикладу зазначимо, що на виборах до 

парламенту Республіки Польща, Австрії близько 40% виборчих бюлетенів було 

зіпсовано через відсутність сформованих навичок виборців щодо їх заповнення 

[174]. Крім того, багатопартійність як ознака політичної системи України може 
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призвести до участі у виборах понад 20-30 партій, а отже, технологічно такий 

бюлетень буде важко виготовити і очевидними будуть труднощі в його 

заповненні у осіб похилого віку зокрема. 

Як на недоліки здійсненої кодифікації виборчого законодавства України 

необхідно вказати на відсутність у структурі Виборчого кодексу України 

положень про встановлення особливостей правового статусу Центральної 

виборчої комісії як основного регулятора виборчих процесів та відсутність 

положень про регулювання ведення Державного реєстру виборців. Фактично за 

своєю структурою Виборчий кодекс України став актом інкорпорації виборчого 

законодавства, де у своїй сукупності уніфікованими виявилися три основні 

законодавчі акти – «Про вибори Президента України», «Про вибори народних 

депутатів України», «Про місцеві вибори». 

До позитивних моментів чинного Виборчого кодексу України необхідно 

віднести прагнення законодавця забезпечити принципи гендерної рівності 

кандидатів на виборні посади. Зокрема, відповідно до ч. 12 ст. 153 Виборчого 

кодексу України встановлено, що «під час формування загальнодержавного та 

регіональних виборчих списків партія повинна забезпечити присутність у кожній 

п’ятірці (місцях з першого до п’ятого, з шостого до десятого і так далі) кожного 

виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі)» 

[48]. 

До невирішених проблем чинного Виборчого кодексу України належать 

відсутність нормативних вимог щодо встановлення професійної компетенції 

членів дільничних та окружних виборчих комісій. Низький рівень професійної 

компетенції членів виборчих комісій (передусім дільничних) є однією із 

першопричин виникнення виборчих спорів, а відтак вчинення порушень 

виборчих прав громадян України.  

Авторською пропозицією з питань усунення виявів вчинення 

правопорушень виборчих прав членами виборчих комісій є необхідність 

висунення до їх добору вимоги щодо наявності спеціальної професійної освіти. 

Така авторська пропозиція підсилюється результатами проведеного 
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соціологічного опитування населення України. Зокрема, в ході проведеного 

соціологічного опитування встановлено, що найбільш пріоритетними 

критеріями, що мають висуватись до членів дільничних та окружних виборчих 

комісій, виявились: наявність спеціальної фахової освіти рівня підготовки 

«бакалавр» чи «магістр» за такими напрямами, як «Право», «Міжнародне право», 

«Публічне управління та адміністрування»; «Правоохоронна діяльність»  27%; 

проходження відповідних курсів підготовки та отримання сертифіката про 

успішне складання випускних випробувань  37%; найменше підтримки 

отримали: знання англійської мови  4% та відсутність судимості чи її погашення 

на день формування виборчої комісії  13% (додаток В). 

Так, відповідно до експертної оцінки Конгресу місцевих і регіональних 

влад Ради Європи та громадської організації «Комітет виборців України» 

встановлено, що діяльність членів виборчих дільниць на місцевих виборах 2010 

року за семибальної шкалою оцінено на 3,26, що є нижчим за середній показник 

[180]. 

Зокрема, згідно зі ст. 34 Виборчого кодексу України встановлено лише 

вимогу щодо володіння державною мовою секретарем виборчої комісії, а також 

передбачається загальна вимога, що членом виборчої комісії може бути особа, 

наділена правом голосу на відповідних виборах, тобто по суті є виборцем. 

Відповідно до ст.7 Виборчого кодексу України виборцем є особа, яка на час 

голосування досягла 18 років, є громадянином України і не обмежена в 

дієздатності [48].  

Згідно із ч. 3 ст. 7 Виборчого кодексу України встановлено вимоги, що до 

складу виборчих комісій не можуть входити «кандидати на відповідних виборах 

(усіх виборах, виборчі процеси яких проводяться одночасно), їх довірені особи, 

представники у виборчих комісіях, уповноважені особи (представники) партій 

(організацій партій), офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів 

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування, судді, працівники судів та правоохоронних органів, 

а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань чи слідчих 
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ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину чи злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, 

якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку» 

[48]. Додаткова вимога щодо організації діяльності спеціальних виборчих 

комісій на території стаціонарного закладу охорони здоров’я, установи 

виконання покарань чи слідчого ізолятора полягає у забороні їх формування із 

числа працівників таких публічних установ (ч. 4 ст. 7 Виборчого кодексу 

України) [48].  

Необхідно зазначити, що відповідно до ст. 35-1 Закону України «Про 

Центральну виборчу комісію» з метою забезпечення формування високого рівня 

правової культури учасників виборчого процесу в Україні діє Центр підготовки 

учасників виборчих процесів. Організація діяльності Центру підготовки 

учасників виборчих процесів здійснюється Центральною виборчою комісією 

[252]. Набуття повноважень члена виборчої комісії пов’язується із складанням її 

членом присяги (ст. 38 Виборчого кодексу України). Однак вимог щодо 

наявності відповідного рівня освіти чи досвіду роботи, чи вимоги проходження 

спеціальної підготовки (наприклад, шляхом проходження онлайн-тестування 

знань виборчого законодавства України) не висувається.  

Утім наявність спеціальної освіти у сфері права, міжнародного права,  

правоохоронної діяльності, чи публічного управління та адміністрування, а 

також проходження спеціальних тренінг-семінарів із проходженням онлайн-

тестуванням має бути віднесено до системи гарантій належної реалізації та 

захисту виборчих прав та інтересів громадян України. З урахуванням 

зазначеного пропонується доповнити абзац другий частини першої статті 34 

Виборчого кодексу України таким положенням: 

«Членом виборчої комісії може бути особа, яка має рівень освіти 

«бакалавр» за напрямами підготовки «Право», «Міжнародне право», «Публічне 

управління та адміністрування», «Правоохоронна діяльність», закінчила 

спеціальні підготовчі курси та отримала сертифікат про їх успішне 

проходження». 
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Прийнятий Виборчий кодекс України, на жаль, не врегулював належним 

чином увесь спектор існуючих суспільних відносин, пов’язаних із проведенням 

та організацією виборчого процесу. Неврегульованим залишилось питання 

організації та проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України. 

Відповідно до Законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» [220] та «Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях» [231] визначено спеціальний статус територій України, де Російською 

Федерацією внаслідок військової анексії визначається державний устрій, 

відбувається формування органів державної влади та місцевого самоврядування 

(і такою територією є Автономна Республіка Крим), та спеціальний статус 

територій, де «збройні формування Російської Федерації та окупаційна 

адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний 

контроль» (до таких регіонів належать окремі території Луганської та Донецької 

областей). 

При цьому відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від  

2 липня 2019 року № 1430 «Про деякі питання організації та проведення 

голосування громадян України на позачергових виборах народних депутатів 

України 21 липня 2019 року в окремих регіонах України» [216] вибори народних 

депутатів України на таких територіях не проводились. Так само було визначено 

заборону проведення виборів Президента України на зазначених вище 

територіях [216]. А постановою Центральної виборчої комісії від 8 серпня 

2020 року № 161 «Про неможливість проведення перших виборів депутатів 

окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та 

відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року» - місцевих 

виборів [207]. 

Громадяни, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях 

України, могли реалізувати своє право голосу на виборах Президента України та 

народних депутатів України 2019 року відповідно до місця свого фактичного 
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проживання. І вирішення такої ситуації в цілому не впливає на остаточний 

результат проведених виборів, адже вони за своєю сутністю є 

загальнонаціональним виборчим процесом, і територіальність їх проведення не 

змінює вектору реалізації внутрішньої та зовнішньої політики обраними 

органами державної влади – зокрема, Президентом України та Верховною Радою 

України. 

Натомість проблема проведення місцевих виборів у такий спосіб не може 

бути вирішена, оскільки формування регіональної влади передусім покликане 

встановити волевиявлення населення окремої місцевості, в тому числі її 

представників, які через об’єктивні причини (військовий збройний конфлікт) не 

проживають на території тимчасово окупованих областей, але можуть мати 

намір повернутися на постійне місце проживання чи мають у цьому регіоні 

певний охоронюваний законом інтерес, зокрема, інтерес у забезпеченні 

економічного розвитку регіону, у збереженні нерухомого майна, що залишилось 

у такій місцевості. 

Вимога, встановлена ч. 3 ст. 14 Виборчого кодексу України, щодо 

неприйнятності застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких 

інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню 

волі виборця, що вимагає забезпечення на тимчасово окупованій території 

відповідного режиму, що за наявності озброєних формувань з обох сторін 

конфлікту фактично ставить під загрозу реалізацію принципу верховенства 

права під час виборчого процесу [48]. Питання забезпечення проведення 

місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України стало 

результатом проведених у грудні 2019 року міжнародних перемовин у 

Нормандії, де встановлено зобов’язання міністрів закордонних справ та 

політичних радників країн-учасників перемовин (Французької Республіки, 

Федеративної Республіки Німеччини, Російської Федерації та України) провести 

додаткову зустріч з метою визначення особливостей реалізації виборчого 

процесу в таких складних суспільно-політичних умовах (п. 3) [96]. 
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Варто сказати, що проведення позачергових виборів народних депутатів 

України 21 липня 2019 року та чергових виборів Президента України 31 березня 

2019 року відповідно до постанови Центральної виборчої комісії [216] з 

міркувань необхідності «забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації, існування у зв'язку з цим 

імовірності загрози життю і здоров'ю виборців, членів окружних та дільничних 

виборчих комісій з виборів народних депутатів України, кандидатів у народні 

депутати України, їх довірених осіб, уповноважених осіб політичних партій, 

офіційних спостерігачів, інших суб'єктів та учасників виборчого процесу 

позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, 

незабезпечення належних організаційних та безпекових умов роботи виборчих 

комісій, а отже, для вільного волевиявлення виборців під час голосування, 

встановлення підсумків голосування та збереження виборчої документації на 

територіях, прилеглих до тимчасово окупованих територій, та у зонах безпеки, 

прилеглих до району бойових дій у Донецькій та Луганській областях», а також 

з причин пріоритетності реалізації конституційних положень щодо необхідності 

захисту прав і свобод людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, 

недоторканності і безпеки  на підставі висновків військових адміністрацій 

відповідних регіонів було затверджено перелік виборчих дільниць, де було 

встановлено відповідність міжнародним та національним стандартам 

організацію проведення таких виборів. І якщо для проведення 

загальнонаціональних виборів виключення низки виборчих дільниць із 

проведення виборчого процесу не впливає суттєво на формування 

волевиявлення українського народу, то наявність такого переліку виборчих 

дільниць для проведення місцевих виборів суперечить сутності останніх, а отже 

є неприйнятним, адже створює реальні перешкоди реалізації свободи 

волевиявлення громадян України під час формування органів місцевого 

самоврядування.  

Вирішувати таку проблему пропонується шляхом внесення змін до 

Виборчого кодексу України, якими передбачити особливості процедури 
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проведення місцевих виборів, що здатні забезпечити рівне пряме вільне 

волевиявлення населення, яке через наявність об’єктивних факторів, що 

створюють небезпеку для життя та здоров’я людини, не можуть взяти участь у 

виборах та належать до категорії переселенців. Варто зазначити, що незважаючи 

на тривалий характер збройного конфлікту більшість переселенців, навіть за 

умови, що вони виїхали за межі території тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим і залишаються 

зареєстрованими у зазначеній місцевості, відчувають свою приналежність до 

цього регіону, часто мають на таких територіях об’єкти нерухомого майна, що 

перебувають у їх власності, а отже вони мають особистий інтерес у їх поверненні. 

Реалізація таких легітимних очікувань є можливою, зокрема, у разі забезпечення 

їх права на формування органів місцевого самоврядування. 

 

 

3.2. Міжнародні стандарти судового контролю виборчого процесу як 

інструмент захисту виборчого права: перспективи запровадження в Україні 

 

Організація та проведення виборів відповідно до міжнародних та 

європейських стандартів із моменту створення Ради Європи у 1949 році 

справедливо належить до ознак справжньої демократії [329]. 

Нормативно міжнародні стандарти визначено в таких актах, як Загальна 

декларація ООН з прав людини 1948 року та Міжнародний пакт про 

громадянські та політичні права 1966 року. Такі міжнародні правові акти за 

своєю природою не є міжнародно-правовою угодою, відповідно їх реалізація 

вимагає укладення та ратифікації з боку країн світової спільноти. Унаслідок 

таких процесів було прийнято Конвенцію Ради Європи 1950 року про захист прав 

людини та основоположних свобод та Додатковий Протоколу № 1 до неї. 

Реалізація визначених міжнародно-правових актів вимагає їх деталізації та 

тлумачення процедурних аспектів правозастосування, що, зокрема, пов’язано із 

підписанням обов’язкових до виконання міждержавних угод (до яких серед 
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інших належить і Конвенція Ради Європи 1950 року про захист прав людини та 

основоположних свобод) та нормами «м'якого права», що містяться в 

Копенгагенському документі 1990 року, ухваленому Організацією з безпеки і 

співробітництва в Європі (надалі – ОБСЄ), Кодексі належної практики у 

виборчих справах Венеціанської комісії тощо.  

Визначальним міжнародним стандартом, що встановлюється відповідно 

до cт. 21 Загальної декларації з прав людини, є закріплення положення про те, 

що «кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною 

безпосередньо або через вільно обраних представників <…> Воля народу 

повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і 

дійсних виборах, які повинні проводитись при загальному і рівному виборчому 

праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що 

забезпечують свободу голосування» [93]. Згідно із положеннями статті 25 

Міжнародного пакта про громадянські та політичні права 1966 року «кожний 

громадянин повинен мати без будь-якої… дискримінації… і без 

необґрунтованих обмежень право і можливість: (a) брати участь у веденні 

державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних 

представників; (b) голосувати і бути обраним на дійсних періодичних виборах, 

які проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному 

голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців; (c) допускатися у 

своїй країні на загальних умовах рівності до державної служби [166]. 

У Протоколі № 1 Європейської конвенції з прав людини наголошується на 

необхідності організації на національному та місцевому (регіональному) рівнях 

вільних виборів «з обґрунтованою періодичністю шляхом таємного голосування 

в умовах, які забезпечують вільне вираження думки народу у виборі 

законодавчого органу» [184]. 

Відповідно до пункту 5.1 Копенгагенської наради Конференції щодо 

людського виміру НБСЄ визначено, що вільні вибори, що проводяться 

відповідно до розумних часових проміжків шляхом таємного голосування або 

іншої форми еквівалентної процедури вільного голосування в умовах, які 
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забезпечують на практиці вільне волевиявлення виборців під час обрання 

власних представників [78]. 

Варто вказати, що деталізацію принципів організації виборчого процесу, 

забезпечення ефективності захисту виборчих прав, у тому числі здійснення 

судового контролю, відображено в Кодексі належної практики у виборчих 

справах Венеціанської комісії, зокрема в Пояснювальній доповіді до нього [123; 

124]. 

Реалізація судового контролю виборчого процесу відповідно до 

встановлених міжнародних стандартів має забезпечити передусім здійснення 

права обирати, при цьому запровадження обмежень обиратися має 

пріоритетність і повинно відповідати встановленим чинним національним 

законодавством інтересам (пункт 6 Кодексу належної практики у виборчих 

справах Венеціанської комісії [123]). 

Тлумачення такого міжнародного стандарту нормативного регулювання 

реалізації виборчого права обирати на засадах рівності викладено в Кодексі 

належної практики у виборчих справах Венеціанської комісії. Так, згідно із 

наведених міжнародним стандартом необхідно формувати виборчі округи з 

урахуванням співвідношення території та населення, що проживає у відповідній 

місцевості [123]. Міжнародним стандартом є визначення допустимості  

відхилення між виборчими округами або представниками та кількістю виборців 

у межах 10% середнього значення [123]. 

Наступною складовою системи міжнародних стандартів, дотримання яких 

є об’єктом судового контролю виборчого процесу, є дотримання принципу 

вільної реалізації виборчих прав. Суди під час здійснення функції судового 

контролю виборчого процесу мають встановити дотримання реалізації 

принципів вільного формування волевиявлення електорату, що є допустимим, 

зокрема, за умови встановлення нормативного регулювання проведення 

передвиборної агітації, дотримання вимог «тиші» у день голосування, що 

унеможливлює тиск на виборця у момент вираження своїх політичних уподобань 

[123]. 
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Cудовий контроль виборчого процесу має спрямовуватись на дослідження 

фактів, що можуть свідчити про допущення обставин, що створюють перепони 

для реалізації принципу таємності голосування. Суди мають визначити, чи 

реалізується волевиявлення на засадах добровільності, таємності, відсутності 

будь-яких проявів психічного чи фізичного примусу. Голосування має 

здійснюватися особою індивідуально, без стороннього впливу [123]. Судовий 

контроль виборчого процесу має забезпечувати і періодичність проведення 

виборів. Зокрема, на рівні конституційного виборчого контролю правомірності 

положень Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень 

Верховної Ради України та призначення позачергових виборів»: справа № 1-

152/2019 (3426/2019) [278] реалізується дотримання вимог періодичності 

проведення виборів, зокрема, в частині допустимості з боку Глави держави 

ініціювання позачергових парламентських виборів. 

Однією з гарантій реалізації міжнародних стандартів судового контролю 

виборчого процесу є встановлення його відносної сталості, зокрема, 

неприпустимість внесення змін до системи національного виборчого 

законодавства має бути обмежена в часовому вимірі. Так, відповідно до 

міжнародних стандартів виборчого процесу визначено, що зміни до процедури 

проведення виборів мають відбуватись не пізніше ніж за один рік до його 

проведення (п. 65-66 Кодексу належної практики у виборчих справах [123]). Тож 

очевидним є питання допустимості набуття юридичної сили Виборчим кодексом 

України з 1 січня 2020 року (пункт 1 розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні 

положення» Виборчого кодексу України) [48], регулює організацію проведення 

місцевих виборів, адже при цьому такий строк є меншим, ніж допускається 

міжнародними стандартами виборчого процесу. 

16 липня 2020 року Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства» 

внесено суттєві  зміни  у Виборчий кодекс України, спрямовані на нормативне 

врегулювання підготовки організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 

2020 року. 23 липня 2020 року цей Закон набрав чинності, а вже  27 липня 
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2020 року почався строк для внесення до Центральної виборчої комісії подань 

щодо кандидатур до складу обласних, районних, міських, районних у місті Києві 

виборчих комісій [192].  

Проявом реалізації вимоги забезпечення судового контролю є контроль за 

забезпеченням принципів формування виборчих комісій чи інших суб’єктів, 

уповноважених на організацію виборчого процесу, та дотриманням регламенту 

їх діяльності. Зокрема, положеннями Кодексу належної практики у виборчих 

справах визначено, що за відсутності сталості функціонування системи 

адміністративних судів необхідно забезпечити незалежність та безсторонність 

виборчих комісій (п. 3.1 (b)).  

У цьому аспекті є очевидним питання відповідності міжнародним 

стандартам положень Постанови Верховної Ради України від 13 вересня 2019 

року № 90-IX  «Про дострокове припинення повноважень всього складу 

Центральної виборчої комісії» [218], що відбулося в умовах як суспільно-

політичних трансформацій, так і судової реформи, яка тривала, що мало 

наслідком відсутність фактичного механізму оскарження такого рішення, 

зокрема в порядку здійснення конституційного судового контролю, 

ініційованого громадськістю (ст. 56 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» [225]).  

Крім того, відповідно до положень Кодексу належної практики у виборчих 

справах встановлюються конкретні міжнародні стандарти, що висуваються до 

формування суб’єктного складу Центральної виборчої комісії. Так, відповідно до 

п. 3.1 встановлено, що до структури Центральної виборчої комісії має входити 

«представник судової системи, <…> представники партій уже представлених у 

парламенті або таких, що набрали більше певного відсотка голосів; ці особи 

мають бути компетентними в питаннях виборів» [218]. 

Міждержавною інституцією, до функцій якої належить, зокрема, і захист 

реалізації виборчого права як визначальної характеристики демократичності 

системи державного управління, є також зокрема Страсбурзький суд 

(Європейський суд з прав людини). Відповідно до міжнародних угод, зокрема 
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положень Європейської конвенції з прав людини, країни-члени Ради Європи, до 

яких належить і Україна, необхідним є як встановлення механізму реалізації 

захисту виборчого права Страсбурзьким судом, так і подальше його виконання. 

Таким законодавчим актом в Україні є Закон України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» [206].  

Рішення Європейського суду з прав людини можуть стосуватися як 

контролю за створенням перепон у реалізації права особи обирати, так і права 

особи бути обраною. Зокрема, міжнародним стандартом вільних демократичних 

виборів є забезпечення контролю за встановленням допустимого виборчого 

відсоткового порогу, який у разі завищення може стати суттєвою перепоною для 

проходження до національного парламенту певних політичних сил. Наприклад, 

у справі «Юмак та Садак проти Туреччини» (Yumak and Sadak v. Turkey) ЄСПЛ 

було визнано, що відповідно до вимог турецького національного законодавства 

встановлено зависокий виборчий поріг, що створює перепони для реалізації як 

активного, так і пасивного виборчого права [385]. 

Судовий контроль виборчого процесу має бути спрямований на 

забезпечення діяльності з належного інформування виборців, наслідком чого є 

проведення голосування з дотриманням вимог неупередженості. Відповідно на 

етапі процесу реєстрації кандидатів на посади у виборних органах державної 

влади, формування списків (партій), інформування про процес голосування 

суб’єкти виборчого процесу повинні бути забезпечені можливістю звернення до 

суду за захистом своїх виборчих прав (Венеціанська комісія 2002: розділ I.3.1.b 

Керівних принципів) [113, с. 320-330]. 

Варто наголосити, що особливу увагу приділено у рішеннях міжнародних 

інституцій з питань врегулювання виборчих процесів вирішенню проблем осіб з 

особливими потребами, при цьому мова не лише про забезпечення реалізації 

виборчих прав осіб, фізичні здібності яких є обмеженими через стан здоров’я 

зокрема, а й забезпечення виборчих прав в умовах складних суспільно-

політичних конфліктів, у тому числі збройних. Так, з метою забезпечення 

реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб на виборах 2020 року в 
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Україні було запроваджено спрощену процедуру тимчасової зміни місця 

голосування для виборців без зміни виборчої адреси у Державному реєстрі 

виборців [233].  

Необхідно наголосити, що реалізація виборчого права не припиняється в 

момент закінчення часу, відведеного для голосування, а має бути забезпечена і в 

період підрахунку голосів, а також оголошення результатів виборів. Судовий 

контроль виборчого процесу має бути спрямований на забезпечення підрахунку 

голосів одразу після закриття конкретної виборчої дільниці [82].  

Запобігання проявам корупційних ризиків, фальсифікаціям результатів 

голосування має досягатись установленням механізму судового контролю за 

такою діяльністю.  

Міжнародними стандартами передбачено, що уникненню проявів 

фальсифікації результатів голосування та їх підрахунку має сприяти 

встановлення можливості розгляду та вирішення таких скарг у судовому 

порядку. Під час судового провадження у такій категорії справ суди мають 

встановити, чи були дотримані вимоги щодо здійснення підрахунку голосів на 

території відповідної виборчої дільниці, відповідності кількості осіб, що взяли 

участь у голосуванні, кількості виборчих бюлетенів у виборчих скриньках, чи 

було дотримано критеріїв дійсності бюлетенів, а також чи були забезпечені 

вимоги прозорості такого підрахунку.  

Рішення виборчої комісії про результати підрахунку голосів на виборах 

має бути відображено у відповідному протоколі, який має бути направлено за 

територіальним принципом до вищих виборчих комісій. 

До міжнародних стандартів захисту виборчих прав належить і повага до 

результатів дійсних виборів [50, с. 96].  

Отже, відповідно до міжнародних стандартів належним здійсненням 

функції судового контролю виборчого процесу є забезпечення можливості 

подання скарги до суду на будь-якому його етапі, починаючи від призначення 

дня його початку до моменту оголошення результатів проведених виборів. 
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Критерієм доступності судового оскарження є застосування широкого підходу 

до визначення суб’єктного складу учасників виборчого спору.  

 

 

3.3. Удосконалення судового контролю виборчого процесу під час 

розгляду та вирішення виборчих спорів 

 

Реалізація функції судового контролю щодо розгляду та вирішення 

виборчих спорів відбувається шляхом встановлення спеціальної процедури їх 

врегулювання. 

Наразі відповідно до чинного законодавства України суб’єктами, 

уповноваженими на врегулювання виборчих спорів, як було встановлено у 

попередній підрозділах, є виборчі комісії (по суті, вони реалізують 

адміністративний порядок оскарження) та система адміністративних судів і 

загальних місцевих судів, що наділені повноваженнями з розгляду окремих 

категорій спорів у досліджуваній сфері. Неодноразово представниками наукової 

еліти та практиками пропонувалась ідея необхідності усунення виборчих комісій 

від розгляду та врегулювання виборчих спорів. Зокрема, представники 

Центральної виборчої комісії, розглядаючи проєкт Виборчого кодексу України, 

висловили пропозицію щодо доцільності виведення зі складу суб'єктів розгляду 

виборчих спорів виборчих комісій і залишення такого повноваження лише за 

судами, крім тих, суб'єктами оскарження в яких є виборчі комісії  [244]. Однак 

під час обговорення поправок до проєкту Виборчого кодексу України [253] 

Центральна виборча комісія виступила за посилення власних повноважень щодо 

розгляду ймовірних порушень виборчого законодавства за власною ініціативою, 

у тому числі на підставі отриманої інформації «з інших доступних джерел». У 

цілому, визначаючи життєздатність такої пропозиції, варто наголосити, що 

необхідним є встановлення переліку джерел, інформація отримана, з яких може 

вважатися достовірною і бути визнаною як підстава для ініціювання фактично 

контрольно-наглядового провадження Центральною виборчою комісією. 
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Пропозиція представників Центральної виборчої комісії щодо доцільності 

внесення змін до чинного законодавства України в частині удосконалення 

нормативного регулювання витрачання коштів виборчих фондів щодо 

необхідності встановлення правомірності їх використання не лише на 

проведення передвиборної агітації, а й на проведення виборчої кампанії вимагає 

додаткового комплексного наукового та практичного обґрунтування [244]. Адже 

в умовах відсутності законодавчої дефініції категорії «виборча кампанія» замість 

досягнення цілі детінізації коштів виборчих фондів можемо отримати результат 

абсолютної неконтрольованості процесів їх використання, що буде 

здійснюватися із мотивів  «організації виборчої кампанії».  

На нашу думку, одним з найважливіших питань функціонування 

ефективних юридичних механізмів оскарження порушень виборчого 

законодавства та розгляду таких справ є нормативне закріплення процедури 

встановлення фактів порушень, у тому числі тих, що можуть спричинити 

скасування результатів голосування або виборів. Цей аспект також відзначено у 

документах Венеціанської комісії. Так, у Європейському виборчому доробку 

наголошено на важливості наявності у відповідних органів компетенції 

скасовувати результати виборів, якщо порушення могли вплинути на результат, 

тобто вплинути на розподіл мандатів [86 , с. 26]. У Доповіді з питань скасування 

результатів виборів зазначено, що закон має передбачити можливість відміни 

результатів голосування чи підсумків виборів. При цьому орган, що розглядає 

справу такої категорії предметності, повинен бути наділений повноваженням 

скасувати результати голосування/виборів, якщо порушення могли вплинути на 

ці результати, тобто позначитися, наприклад, на підсумковому розподілі 

депутатських мандатів у разі  проведенні виборів до представницького органу 

[81]. 

Отже, важливим критерієм є ефективний контроль, тобто відповідні 

контрольні процедури, що повинні містити контрольні механізми, встановлені 

відповідно до закону, задля запобігання свавіллю органів виконавчої влади в 

процесі реалізації прав людини. Звичайно, такий контроль має здійснювати 
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судова влада, оскільки вона надає найкращі гарантії незалежності, 

незаангажованості та дотримання відповідної процедури. Така позиція суду 

відображена в справі «Грютер проти Нідерландів». Крім цього, як зазначено в 

судовому рішенні в справі «Сілвер та інші», «у законі, який залишає свободу 

розсуду, повинні бути визначені його межі» [379]. 

Оптимізації здійснення судового контролю має сприяти здійснення 

законодавчого визначення сутності категорії «виборчий спір», що вимагає 

здійснення удосконалення категоріального апарату КАС України. Як було 

встановлено у підрозділі 2.4, до предметної юрисдикції адміністративних судів 

не належить розгляд та вирішення спорів, що хоча і виникають під час 

проведення виборчого процесу, однак заподіюють шкоду не реалізації 

суб’єктивних публічних прав громадян України, а особистим немайновим 

правам кандидатів на виборні політичні посади, зокрема, їх честі та гідності.  

До переліку спорів, пов’язаних із виборчим процесом, зважаючи на 

позицію Верховного Суду, належать і спори про стягнення середньомісячного 

заробітку та інших виплат, не отриманих секретарем окружної виборчої комісії 

під час звільнення з посади. Розгляд та вирішення таких спорів має відбуватися 

у порядку адміністративного судочинства, оскільки стосується трудових 

відносин у період реалізації виборчих прав у сфері публічно-правових відносин. 

Такий правовий висновок викладено в постанові Великої Палати Верховного 

Суду від 5 грудня 2018 року у справі № 521/1204/17 [379]. 

Враховуючи зазначене, необхідним є внесення до частини другої статті 2 

КАС України змін, якими встановити що під виборчим спором необхідно 

розуміти спір, у якому хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого процесу або 

процесу референдуму і спір виник у зв’язку з порушенням її суб’єктивних 

публічних прав у такому процесі з боку суб’єкта владних повноважень або іншої 

особи (додаток Б). 

Підвищенням ефективності здійснення судового контролю за здійсненням 

виборчого процесу є запровадження системи електронного голосування або 

електронного підрахунку голосів. 
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Перевагами запровадження електронного голосування є передусім 

розширення активної частини виборців за рахунок суб’єктів, для яких зручніше 

реалізовувати надане їм активне виборче право за допомогою новітніх 

інформаційних технологій (йдеться передусім про молодь). Наступною 

перевагою, що певною мірою пов’язана із зазначеною, є створення більш 

сприятливих комфортних умов для голосування виборцями. Зокрема, 

вирішується питання реалізації активного виборчого права у разі перебування в 

іншій місцевості чи відбувається подолання проблеми неможливості  

проголосувати на виборчій дільниці через стан здоров’я чи інші об’єктивні та 

суб’єктні фактори (інвалідність, перебування на стаціонарному лікуванні, 

відпустка тощо).  

Позитивним, але водночас і негативним наслідком запровадження 

електронного голосування є створення умов, що технологічно унеможливлюють  

підтасовку результатів виборів. Крім того, електронне голосування здатне 

вирішити проблему затягування підрахунку голосів, фактично стає можливим 

моментальне оголошення результатів голосування на окремих виборчих 

дільницях і впродовж доби є технологічна можливість надати узагальнену звітну 

документацію. Очевидною перевагою електронного голосування є зменшення 

витрат на проведення виборів, особливо з урахуванням запровадження відкритих 

виборчих списків кандидатів у народні депутати України та депутати місцевих 

рад [344].   

Головні недоліки електронного голосування прямо пов’язані з їх 

перевагами: можливі технічні несправності інформаційної системи, хакерські 

атаки, відсутність матеріального забезпечення виборців відповідним технічним 

оснащенням. Крім того, перепоною до запровадження електронного голосування 

може стати відсутність політичної волі та належного рівня правової активності 

учасників виборчого процесу в такий спосіб реалізовувати надане їм активне 

виборче право [56].  

Поряд із запровадженням системи електронного голосування як складової 

реалізації концепції електронного урядування необхідним є створення умов для 
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забезпечення ефективності функціонування системи електронного судочинства 

– тобто створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 

(далі   ЄСІТС) [221; 87]. Згідно із Концепцією розвитку електронної демократії в 

Україні електронне урядування є формою суспільних відносин, за якої 

громадяни та організації залучаються до державотворення та державного 

управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій у демократичних 

процесах, що дає змогу посилити участь, ініціативність та залучення громадян 

на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях до публічного 

життя; поліпшити прозорість процесу прийняття рішень, а також підзвітність 

демократичних інститутів; поліпшити зворотну реакцію суб’єктів владних 

повноважень на звернення громадян; сприяти публічним дискусіям та 

привертати увагу громадян до процесу прийняття рішень [248]. 

Інформаційне забезпечення судочинства та інформатизація судів є 

елементами та виявами електронного правосуддя. Cвого часу О.В. Бринцев 

зазначив, що складовою електронної демократії є створення дієвої системи 

електронного судочинства, що здатна оптимізувати реалізацію принципів 

доступності та прозорості розгляду правових спорів, є гарантією налагодження 

зворотного зв’язку між громадськістю та органами публічної влади, сприяння 

інклюзивності як ознаками публічного управління та адміністрування [40, c.25].  

Необхідно зазначити, що за відсутності ЄСІТС функціонування системи 

адміністративного судочинства здійснюється завдяки достатньо успішному 

впровадженню низки інших інформаційних систем. Такими 

загальнонаціональними інформаційними реєстрами наразі є система 

інформаційного забезпечення здійснення судочинства  Єдиний реєстр судових 

рішень (нормативною підставою для створення якого є вимоги Закону України 

«Про доступ до судових рішень» [219]), Реєстр електронних адрес органів 

державної влади, їх посадових та службових осіб, автоматизована система 

документообігу суду [222] та автоматизована система документообігу суду [356],  



168 
 

що у своїй сукупності розглядаються як базис для запровадження Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи.  

Нормативну мету, що полягає у створенні умов для функціонування 

ЄСІТС, визначена у положеннях ст. 18 КАС України [120]. До завдань 

функціонування ЄСІТС необхідно віднести: реєстрацію документів, що 

надходять до суду; визначення судді для розгляду справи; обмін документами в 

електронній формі між судами, а також між судом та учасниками судового 

процесу; фіксування судового процесу та участі учасників судового процесу в 

судовому засіданні в режимі відеоконференції.  

Однак варто зазначити, що попри законодавче закріплення пріоритетності 

впровадження ЄСІТС організаційно-правові заходи з її реалізації ще 

перебувають на стадії пілотних проєктів. Сприяє реалізації законодавчих змін, 

пов’язаних із впровадженням норм Закону України від 03.10.2017 року № 2147-

VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» [208], наказ Державної 

судової адміністрації від 22.12.2017 року № 1126 [221]. 

Створення дієвої системи інформаційного забезпечення діяльності 

адміністративних судів є гарантією безперервності та оперативності 

врегулювання публічно-правових спорів у цілому і виборчих спорів зокрема, для 

яких такі вимоги є одними з вирішальних характеристик визначення їх сутності 

[254, с. 120]. 

Забезпечення дієвих інформаційних ресурсів адміністративного 

судочинства гарантує дотримання принципів гласності, відкритості та 

транспарентності розгляду та вирішення публічно-правових спорів [33, с. 359].  

Створення ефективної та якісної системи інформаційного забезпечення 

діяльності адміністративних судів є міжнародним стандартом захисту 

суб’єктивних публічних прав учасників суспільних правовідносин. Зокрема, 

згідно із Рекомендацією № R (84) 5 від 28 лютого1984 року, схваленою 

Комітетом міністрів Ради Європи, визначено, що застосування найсучасніших 
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технологій зв’язку є передумовою створення сприятливих умов доступу до 

правосуддя [261].  

Ідеї впровадження в Україні системи електронного судочинства вже понад 

20 років. Її нормативне закріплення необхідно визначити із прийняттям Закону 

України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року № 3262-ІV 

[219], на виконання положень якого було прийнято Указ Президента України 

«Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого 

суду в Україні відповідно до європейських стандартів»; Програму 

інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової 

системи на 2004−2006 роки тощо [226].  

Створення державним підприємством «Інформаційні судові системи» 

Єдиної судової інформаційної системи відповідало вимогам рішення Ради суддів 

України «Про виконання Програми інформатизації судів загальної юрисдикції, 

інших органів та установ судової системи на 2004 – 2006 роки і щодо створення 

Єдиної судової інформаційної системи» від 9 лютого 2007 року № 8 та рішення 

Ради суддів України від 29 лютого 2008 року № 38 [283]. 

Вирішення завдання забезпечення доступності правосуддя попри 

наявність певних організаційно-технічних проблем оснащення судів передусім 

пов’язується із запровадженням системи «Електронний суд» [145], що була 

розроблена у 2012 році державним підприємством «Інформаційні судові 

системи» на виконання Концепції галузевої програми інформатизації судів 

загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи та Стратегічного 

плану розвитку судової влади в Україні на 2013–2015 роки [141; 330].  

Впровадження ідеї електронного судочинства в Україні пов’язується із 

пілотними проєктами забезпечення електронного документообігу. Упродовж 

2008-2015 рр. їх було реалізовано достатньо значну кількість (як приклади варто 

навести запровадження системи електронного документообігу «Діловодство 

суду» у Харківському апеляційному та Харківському окружному судах за 

підтримки проєкту «Україна: верховенство права» від 27 травня 2008 року [30, с. 
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10]; у Святошинському районному суді міста Києва та апеляційному суді 

Дніпропетровської області [240] та ін.).  

Запровадження концепції електронного судочинства, на думку 

О.Ю. Іванченка, визначає за його авторським підходом систему судових послуг, 

серед яких одне із центральних місць займає sms-інформування учасників 

процесу про розгляд адміністративної справи. Ученим обґрунтовується 

пропозиція прийняття спеціального підзаконного нормативно-правового акта 

«Про затвердження типового порядку надсилання учасникам судового процесу 

текстів судових повісток у вигляді SMS - повідомлень», де необхідно було б 

визначити особливості здійснення такої судової послуги, як інформування 

учасників провадження про розгляд публічно-правового чи приватного 

правового спору [105, с. 155]. Варто зазначити, що вперше система sms-

повідомлення почала діяти з 1 жовтня 2013 року відповідно до наказу Державної 

судової адміністрації України «Про реалізацію проекту щодо надсилання судами 

sms-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження) у 

місцевих та апеляційних загальних судах» від 20 вересня 2013 року № 119 [241]. 

Розширення системи інструментів упровадження електронного 

судочинства пов’язується з прийняттям Указу Президента України «Про 

Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015−2020 роки» [243]. Так, уже стало можливим учасникам 

судового провадження сплачувати в електронній формі судовий збір, брати 

участь у провадженнях та отримувати необхідну інформацію і документи 

електронними засобами, а також забезпечено широке використання 

інформаційних систем для надання більшої кількості послуг «електронного 

правосуддя»; створення в судах інформаційних систем електронного 

менеджменту, з-поміж іншого  введення повноцінних електронних систем, 

зокрема, системи електронного документообігу, відстеження справ (до вищих 

інстанцій), електронних повідомлень, електронних викликів, електронного 

розгляду справ (у деяких випадках), електронних платежів, аудіо- та 

відеофіксації засідань, інформаційної системи внутрішньої бази даних, 
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інформаційної системи законодавчої бази даних, удосконалення системи 

забезпечення рівного та неупередженого розподілу справ між суддями, у тому 

числі визначення судді та (або) складу колегії суддів на всіх стадіях судового 

провадження тощо. 

Внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів Законом України від 3 жовтня 

2017 року № 2147-VIII [208] остаточно закріпила прагнення української держави 

до впровадження електронного судочинства. Відповідно до наказу Державної 

судової адміністрації України «Про проведення дослідної експлуатації 

підсистеми «Електронний суд» в пілотних судах» від 23 березня 2017 року № 367 

було визначено Київський апеляційний адміністративний суд; Апеляційний суд 

Одеської області; Київський районний суд міста Одеси; Одеський апеляційний 

господарський суд; Господарський суд Одеської області; Вінницький 

апеляційний адміністративний суд; Вінницький окружний адміністративний суд 

пілотними судами, в яких було запроваджено систему електронного судочинства 

з 1 квітня 2017 року [237]. У ході реалізації таких пілотних проєктів було 

виявлено, що до проблем впровадження в Україні системи електронного 

судочинства передусім належить відсутність єдиного програмного забезпечення, 

що сприяло б уніфікації процесів розгляду та вирішення адміністративних справ.  

Зокрема, виявляється неможливим ідентифікувати електронний цифровий 

підпис фізичної або юридичної особи; немає технологічних можливостей 

перевірки наявності або відсутності в суді аналогічних справ з тими самими 

сторонами з тих самих підстав; недосконалою є система перевірки факту сплати 

судового збору; не визначеним є місце зберігання відсканованих матеріалів 

адміністративної справи на паперових носіях [156, с. 472-477; 189, с. 58-62; 59; 

331]. 

Попри наявність такого негативного досвіду варто зазначити і позитивні 

здобутки реалізації окремих пілотних проектів. Зокрема, за висновками 

діяльності пілотного проєкту Київського районного суду міста Одеси зазначено, 
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що система електронного судочинства значно спрощує доступ до суду, за 

економічними показниками є менш витратною, сприяє оперативності розгляду 

та врегулювання справи [331]. У цілому, погоджуючись із висновком 

Г.О. Блінової щодо доцільності оптимізації системи електронного судочинства 

[33, с. 370], необхідно наголосити, що її функціонування як засобу забезпечення 

оперативного розгляду та вирішення виборчих спорів не можна недооцінювати 

з багатьох причин. 

Запровадження електронної форми розгляду та вирішення виборчих спорів 

є можливим попри наявність технічних проблем реалізації завдання із 

казначейської перевірки сплати судового збору, адже відповідно до ч. 9 ст. 272 

КАС України виборчий спір підлягає безумовного розгляду незалежно від 

сплати судового збору. Питання вирішення проблеми несплати судового збору 

на момент прийняття рішення у виборчому спорі додатково визначається судом  

відповідно до правил розподілу судових витрат, установлених КАС України 

[120]. 

Електронне судочинство як форма розгляду та вирішення виборчих спорів, 

безумовно, сприяє досягненню забезпечення оперативності його врегулювання. 

Внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України Законом 

України від 3 жовтня 2017 року, звісно, сприяло забезпеченню реалізації такого 

принципу. Зокрема, було визначено скорочення термінів розгляду та вирішення 

виборчих спорів до двох днів, а в разі їх виникнення у день голосування – то 

взагалі впродовж доби для окремих категорій справ (наприклад, спорів щодо 

уточнення списків виборців).  

Варто окремо зазначити про оптимізацію здійснення касаційного судового 

контролю у виборчих спорах, що досягається шляхом запровадження 

електронної форми розгляду. За умов існування електронного судочинства 

доцільним було б розглянути можливість касаційного оскарження виборчих 

справ з метою вироблення єдиної практики розгляду такої специфічної категорії 

спорів, як виборчі.  
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Забезпечення реалізації такої вимоги потребує створення системи 

електронного сканування касаційної скарги та матеріалів виборчого спору, що 

сприятиме досягненню оперативного врегулювання спорів. Забезпеченню 

здійснення розгляду та вирішення виборчих спорів у порядку електронного 

судочинства сприятиме створення відповідних онлайн-сервісів для звернення до 

Центральної виборчої комісії, зокрема з питань реєстрації кандидатів на виборні 

посади, їх довірених осіб чи уповноважених представників тощо [344].  

Досвід врегулювання виборчих спорів у порядку реалізації електронної 

форми судового провадження притаманний більшості зарубіжних європейських 

країн. Зокрема, в Іспанії будь-якому виборцю в забезпеченні належної реалізації 

виборчих прав сприяє встановлення можливості здійснення активного виборчого 

права шляхом відповідного поштового повідомлення, незалежно від місця 

перебування виборця [334]. Таку ідею було підтримано в дисертаційному 

дослідженні Є.В. Сердюком, який обґрунтував запровадження механізмів 

здійснення голосування шляхом отримання поштового повідомлення про 

направлення відповідного пакету документів, що вимагало внесення змін до 

проекту Виборчого кодексу України [310, с. 191-193]. Варто зазначити, що така 

ідея вже, безумовно, втратила свою технологічну прогресивність. Натомість 

запровадження електронного голосування та електронного судочинства дасть 

змогу вирішити проблеми ідентифікації особи на будь-якому етапі виборчого 

процесу. 

Запровадження електронної форми вимагають також розгляд та вирішення 

спорів, пов’язаних з уточненням списків виборців (ст. 274 КАС України). Такі 

спори за існуючою статистикою від загальної кількості спорів становлять 

абсолютну більшість. При цьому нормативне регулювання здійснення 

відповідного судового контролю залишається недостатньо ефективним, що 

підтверджується відносним збереженням кількісних показників таких спорів. 

Відповідно до ч. 3 ст. 274 КАС України позовна заява про уточнення списку 

виборців може бути подана до суду не пізніше ніж за 2 дні до голосування, при 

цьому встановлюється дводенний строк її розгляду та вирішення. У разі 
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надходження позовної заяви про уточнення списку виборців у дводенний строк 

до голосування, така заява має бути розглянута та вирішена негайно (ч. 4 ст. 274 

КАС України) [120]. Водночас необхідно зауважити, що більшість таких спорів 

найчастіше виникають саме в день голосування і фактично встановлення таких 

термінів оскарження не створює гарантій для забезпечення реалізації виборчих 

прав громадян України. Вирішення проблеми забезпечення реалізації активного 

виборчого права, тобто права голосувати, вбачається також шляхом 

запровадження розгляду такої скарги у формі електронного судочинства. 

Аргументацією можливості та доцільності такого підходу є те, що за своєю 

процедурою врегулювання такого публічно-правового спору пов’язується із 

зверненням до уповноваженого на ведення Державного реєстру виборців 

суб’єкта публічного управління щодо надання офіційної інформації про 

реєстрацію громадянина України для реалізації ним активного виборчого права. 

Запит за своєю сутність є інформаційним зверненням і його подання з метою  

досягнення оперативності розгляду здійснюється в електронній формі. 

Очевидним є висновок, що досягнення належного рівня ефективної взаємодії 

таких суб’єктів публічного управління відбувається за рахунок застосування 

форми телекомунікаційного інформаційного діалогу за допомогою відповідних 

засобів зв’язку.  

Застосування новітніх інформаційних технологій створює реальні 

можливості для реалізації механізму захисту виборчих прав судом, зокрема, 

права на участь у голосуванні щодо формування органів державної влади та 

місцевого самоврядування, а також забезпечення можливостей для вільного 

волевиявлення на всеукраїнських та місцевих референдумах. Ненадання такого 

права через відсутність виборця у списку виборців в умовах сучасних реалій, 

розвитку інформаційних технологій є виявом нехтування з боку держави 

конституційними правами громадян. Саме тому вважаємо за доцільне внести 

зміни до КАС України в частині регламентації строку на подання заяви щодо 

уточнення списку виборців, передбачивши можливість здійснення такого 

оскарження в день голосування. 
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Таким чином, слід внести зміни до ч.3 ст. 274 КАС України, встановивши, 

що «позовна заява про уточнення списку виборців подається до 

адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути 

подано не пізніше дня голосування. Вирішення спору має бути здійснено 

негайно». 

Крім того, зменшення кількості виборчих спорів щодо уточнення списку 

виборців може бути досягнуто за рахунок підвищення вимог до професійного 

рівня членів виборчих комісій, про що йшлося у попередньому підрозділі.  

 

Висновки до розділу ІІІ : 

 

1. Враховуючи зазначене вище, необхідно зробити висновок, що, 

безумовно, спробу кодифікувати виборче законодавство варто віднести до 

позитивних тенденцій розвитку національної правової системи, що сприяє 

забезпеченню ефективності євроінтеграційних процесів в Україні.  

Слід наголосити, що здійснення оптимізації виборчого законодавства 

України є гарантією забезпечення судового захисту виборчих прав громадян 

України, що вимагає досконалого як матеріального, так і процедурного 

законодавства. Головною проблемою розвитку виборчого законодавства 

України є те, що прагнення його удосконалення пов’язується із необхідністю 

проведення чергових загальнонаціональних та місцевих виборів. Так, попри 

здійснену кодифікацію виборчого законодавства України і досі не вирішеним є 

питання правового регулювання організації всеукраїнського та місцевого 

референдумів, що унеможливлює їх проведення, зокрема, щодо визначення 

народного волевиявлення з питань створення ринку землі. Фактично Виборчий 

кодекс України став компіляцією Законів України «Про місцеві вибори», «Про 

вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», 

водночас не здійснено кодифікації виборчого законодавства щодо врегулювання 

діяльності Центральної виборчої комісії, не удосконалено порядку 
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функціонування виборчих комісій, зокрема, з питань підвищення професійного 

рівня підготовки їх членів, установлення механізмів їх відповідальності.  

2. Встановлено, що міжнародні стандарти судового контролю виборчого 

процесу мають базуватись на дотриманні вимог міждержавних нормативно-

правових актів, до яких належать положення Загальної декларації ООН з прав 

людини 1948 року,  Міжнародного пакта про громадянські та політичні права 

1966 року, Конвенції Ради Європи 1950 року про захист прав людини та 

основоположних свобод та Додаткового протоколу № 1 до неї. Наголошено, що 

реалізація міжнародних стандартів виборчих процесів забезпечується, у тому 

числі нормами «м'якого права», визначеними Копенгагенським документом 1990 

року, ухваленим Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, Кодексом 

належної практики у виборчих справах Венеціанської комісії тощо.  

До системи міжнародних стандартів судового захисту виборчого процесу 

належать: забезпечення доступності реалізації механізмів судового оскарження 

порушення виборчих прав на будь-якому етапі виборчого процесу; суб’єктний 

склад процесуальних правовідносин з питань оскарження дій, результатів дій та 

бездіяльності учасників виборчого процесу; допустимість втручання судових 

органів у межі здійснення дискреційних повноважень суб’єктів виборчих 

правовідносин, що має бути обгрунтовано необхідністю реалізації публічного 

інтересу, активного та пасивного виборчих прав. 

На підставі здійсненої характеристики положень Кодексу належних 

практик у виборчих справах визначено доцільність законодавчого закріплення в 

Україні процедури розпуска Центральної виборчої комісії, в тому числі у частині 

визначення механізму оскарження такого рішення у порядку адміністративного 

судочинства. 

3. Слід констатувати, що прийняття Виборчого кодексу України не 

засвідчило досягнення в межах національної правової системи належного рівня 

забезпечення судового контролю у відповідній сфері правового регулювання.  

Удосконалення здійснення системи судового контролю у сфері 

забезпечення та захисту виборчих прав громадян України вимагає 
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запровадження системи електронного судочинства. Необхідно наголосити, що 

саме створення єдиної інформаційної системи сприятиме забезпеченню 

реалізації принципу оперативного врегулювання виборчих спорів, зокрема з 

питань уточнення списків виборців. Функціонування системи електронного 

судочинства є реальною гарантією створення механізмів розгляду та вирішення 

виборчих спорів у максимально короткі строки, в тому числі в день надходження, 

що відповідає існуючим європейським стандартам захисту виборчих прав 

громадян України. 

Окремі теоретико-методологічні та практичні проблеми розділу розкрито 

в авторських публікаціях [19; 24; 25].  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми – визначення сутності правовідносин із забезпечення 

ефективності здійснення судового контролю у процесі оскарження порушень 

виборчого законодавства, визначення галузево-правової належності реалізації 

провадження щодо врегулювання виборчих спорів, аргументації удосконалення 

категоріального апарату національного законодавства відповідно до 

загальновизнаних європейських стандартів у досліджуваній сфері, опрацювання 

пропозицій щодо адаптації адміністративного процесуального законодавства 

України до цих стандартів. Зокрема, наукова цінність даного дослідження 

виявляється в таких наукових положеннях, висновках та рекомендаціях. 

1. Обґрунтовано доцільність розуміння судового контролю виборчого 

процесу як функції судової влади, реалізація якої своїм наслідком має 

відновлення порушених виборчих прав особи, припинення дії, що створює 

перешкоди для здійснення активного та/або пасивного виборчого права, а також 

притягнення до відповідальності осіб, винних у їх порушенні. Наголошено, що 

ефективність реалізації форм захисту виборчих прав залежить від її правової 

визначеності, обрання найбільш ефективних засобів їх здійснення як сукупності 

специфічних дій, процедур, правових актів, упровадження яких дає змогу 

досягти високого рівня результативності управлінських процесів.  

Обґрунтовано, що здійснення функції судового контролю виборчого 

процесу безпосередньо пов’язано із здійсненням правосуддя з розгляду та 

вирішення спорів, що виникають унаслідок порушення активного та пасивного 

виборчих прав як складової суб’єктивних публічних прав особи. Наголошено, 

що реалізація такої форми захисту виборчих прав, як судовий можливість 

даєповною мірою забезпечити відновлення виборчих прав (наприклад, 

включення громадянина до списку виборців); припинення дії (бездіяльності) або 

скасування рішення, які порушують виборчі права (наприклад, припинення 

підкупу виборців); притягнення суб’єкта, дії (бездіяльність) якого зумовили 
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порушення виборчих прав, до юридичної відповідальності (дострокове 

припинення повноважень виборчої комісії).  

2. Конституційний судовий контроль виборчого процесу віднесено до 

юрисдикційних форм захисту виборчого права. Обґрунтовано, що способами 

здійснення конституційного судового контролю виборчого процесу є визначення 

конституційності актів виборчого законодавства України, серед яких, окрім 

законодавчих, можуть бути і підзаконні нормативно-правові акти. Зроблено 

висновок про те, що сутність конституційного судового  контролю виборчого 

процесу виявляється у забезпеченні ефективності та якості здійснення 

законодавчого процесу. Наголошено, що діяльність Конституційного Суду 

України визначає пріоритетні напрями заповнення прогалин системи чинного 

національного законодавства (зокрема, розгляд та вирішення конституційної 

скарги у справі № 6-р/2019 дає змогу визначити наявну прогалину у правовому 

регулюванні суспільних відносин в Україні, а саме: необхідність встановлення 

нормативного розуміння категорій «публічний інтерес» та «легітимні 

очікування»). 

3. Визначено, що здійснення судового контролю виборчого процесу 

відповідно до законодавства України реалізується шляхом надання 

юрисдикційних повноважень з урегулювання окремих категорій виборчих 

спорів загальним місцевим та окружним судам, а також апеляційним 

адміністративним судам та Верховному Суду (в окремих випдаках як суду 

першої інстанції). 

Наголошено, що ефективність здійснення судового контролю місцевими 

судами визначається необхідністю дотримання принципу верховенства права під 

час врегулювання виборчих спорів, що досягається, зокрема, відмовою від 

застосування надмірного формалізованого підходу до їх врегулювання з 

урахуванням їх специфіки. Обґрунтовано доцільність поступової перспективної 

відмови від віднесення загальних місцевих судів до системи суб’єктів розгляду 

та вирішення виборчих спорів, що сприятиме збереженню унікальної сутності 
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системи адміністративної юстиції як складової системи «стримувань та 

противаг» у механізмі публічного управління. 

4. Зроблено висновок щодо доцільності уніфікації застосування практики 

ЄСПЛ у діяльності судів національної системи судочинства, що пов’язується із 

необхідністю забезпечення Міністерством юстиції України систематизації 

офіційних перекладів таких рішень шляхом створення загального реєстру рішень 

у справах щодо захисту публічних прав громадян (зокрема, як рішень у справах, 

що порушувались проти України, так і рішень у справах проти інших держав).  

Визначено, що встановлення меж здійснення судового контролю ЄСПЛ 

залежить від характеру та суб’єктного складу виборчого спору, що пов’язується 

із застосуванням категорії «законодавчий орган» та процедурою його 

формування. Разом з тим, установлено, що тлумачення такої категорії не 

відповідає визнаним у національній правовій системі науковим та практичним 

підходам і допускає поширення юрисдикції ЄСПЛ і на врегулювання спорів, 

пов’язаних із формуванням муніципальних виборних органів, за умови, що 

останні мають суспільно важливі повноваження у сфері публічного управління, 

і при цьому забезпечення законності таких виборів має підвищений публічний 

інтерес. Наголошено, що ефективність забезпечення реалізації права на захист  

виборчого права шляхом звернення до ЄСПЛ пов’язується, зокрема, із 

установленням механізмів відповідальності адміністративних органів, 

зобов’язаних виконувати відповідні резолюції, прийняті унаслідок 

функціонування системи європейського судового захисту прав і свобод людини. 

5. У ході проведеного дослідження визначено пріоритетність реалізації 

багатовекторних аспектів застосування принципу верховенства права як 

орієнтира для здійснення правотворчої, правозастосовчої та правозахисної 

діяльності на належному рівні правової ефективності та якості діяльності всіх 

суб’єктів публічного управління.  

Встанoвлено, що забезпечення реалізації принципу верховенства права в 

Україні під час реалізації функції судового контролю пов’язується зі створенням 

необхідного нормативно-правового базису, до безумовних складових якого 
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належить проєкт Закону України «Про нормативно-правові акти», у якому має 

бути вирішено колізійні питання застосування нормативно-правових положень 

системи законодавчих та підзаконних актів чинного законодавства України. 

6. Виборчі права громадян України належать до категорії суб’єктивних 

публічних прав. Обґрунтовано доцільність віднесення реалізації суб’єктивних 

виборчих прав до форм здійснення публічного управління громадянами України, 

які наділені правом обирати чи бути обраними на політичні посади  органів 

державної влади та місцевого самоврядування.  

Визначено, що ефективний механізм захисту виборчих прав людини як 

предмета публічно-правового спору є гарантією подолання існуючих ризиків, що 

виникають у разі їх порушення. До таких проблем необхідно віднести: 1) складну 

характеристику елементів порушень виборчих прав; 2) застосування заходів 

психологічного тиску відносно виборців шляхом порушення стандартів 

проведення передвиборної агітації; 3) використання під час організації 

виборчого процесу адміністративного ресурсу як складної сукупності важелів 

впливу, якими володіють органи державної влади на місцевому та 

загальнонаціональному рівнях, що може негативно позначитися на проведенні 

чесних та прозорих виборів і відповідно реалізації виборчих прав; 4) 

недопущення до реалізації пасивного виборчого права громадян України, в тому 

числі створення перешкод для участі у виборчому процесі кандидатів на 

політичні посади, діяльність яких характеризується як опозиційна до 

керівництва країни і при цьому має відповідний рівень, що може у перспективі 

досягти успішного результату; 5) нерівність фінансових ресурсів кандидатів на 

політичні посади; 6) відсутність законодавчого механізму визначення 

можливості реалізації пасивного виборчого права іноземцями та особами без 

громадянства.  

7. Обґрунтовано, що суб’єктний склад виборчого спору визначається його 

змістом і може не збігатися із суб’єктним складом виборчого процесу. 

Ініціювання суб’єктом виборчого процесу розгляду та вирішення виборчого 
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спору має бути обґрунтовано, як правило, наявністю порушення його права чи 

інтересу в досліджуваній сфері. 

На підставі аналізу практики Європейського суду з прав людини  

аргументовано необхідність законодавчого закріплення права людини як носія 

виборчих прав на безперешкодне звернення до суду за захистом цих прав 

незалежно від того, чи є ця особа суб’єктом виборчого процесу, чи ні.  

8. Наголошено, що виборчі спори мають вирішуватися у визначені чинним 

законодавством України строки, на відміну від інших категорій 

адміністративних спорів, урегулювання яких допускається у «розумні строки» з 

дотриманням відповідних «законних» строків. Забезпечення принципу 

оперативності під час розгляду та вирішення виборчих спорів є гарантією 

реалізації норм виборчого законодавства. 

Строки у розгляді та вирішенні виборчих справ класифіковано за низкою 

критеріїв: способом захисту порушеного виборчого права; часом застосування 

права на оскарження управлінського рішення; стадіями виборчого процесу; 

часовим критерієм їх обчислення; умовами їх настання; їх змістовою сутністю; 

можливістю їх поновлення.  

Визначено, що реалізація функції судового контролю виборчого процесу 

щодо запобігання зловживанням процесуальними та матеріальними правами, 

пов’язаними зі звільненням від сплати судового збору (ст. ст. 273-279 КАС 

України), забороняє застосування до сторін адміністративної справи штрафних 

судових санкцій, однак не виключає можливості вчинення до порушників 

заходів виховної та запобіжноі дії (у тому числі, у вигляді публічного 

попередження).  

9. Наголошено на доцільності вирішення проблеми законодавчої 

визначеності питання щодо встановлення предметної підсудності у справах про 

відшкодування моральної та майнової шкоди, заподіяння якої пов’язується з 

виборчим процесом. На підставі аналізу судової практики Верховного Суду 

доведено, що розгляд та задоволення вимоги про відшкодування моральної чи 

майнової шкоди, заподіяної у виборчому процесі, здійснюється відповідно до 
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порядку цивільного або господарського судочинства. Звернуто увагу, що факт 

доведення порушення виборчого права є преюдиціальним для подальшого 

врегулювання спору в порядку цивільного чи господарського судочинства 

(стаття 61 Цивільного процесуального кодексу України, стаття 35 

Господарського процесуального кодексу України).  

10. Визначено, що Виборчий кодекс України став компіляцією Законів 

України «Про місцеві вибори», «Про вибори народних депутатів України», «Про 

вибори Президента України», при цьому його прйняття не здійснено кодифікації 

виборчого законодавства щодо регулювання діяльності Центральної виборчої 

комісії, не удосконалено порядку функціонування виборчих комісій, зокрема, з 

питань підвищення професійного рівня підготовки їх членів. 

11. До системи міжнародних стандартів судового захисту виборчого 

процесу віднесено: забезпечення доступності реалізації механізмів судового 

оскарження порушення виборчих прав на будь-якому етапі виборчого процесу; 

суб’єктний склад процесуальних правовідносин з питань оскарження дій, 

результатів дій та бездіяльності учасників виборчого процесу; допустимість 

втручання судових органів у межі здійснення дискреційних повноважень 

суб’єктів виборчих правовідносин, що має бути обгрунтовано необхідністю 

реалізації публічного інтересу, активного та пасивного виборчих прав. 

З урахуванням положень Кодексу належних практик у виборчих справах 

обгрунтовано необхідність законодавчого закріплення в Україні процедури та 

підстав розпуску Центральної виборчої комісії, зокрема, у частині визначення 

механізму оскарження такого рішення в порядку адміністративного судочинства 

та належного подальшого виконання такого рішення. 

12. Обґрунтовано, що оптимізація здійснення системи судового контролю 

у сфері забезпечення та захисту виборчих прав громадян України вимагає 

запровадження системи електронного судочинства. Визначено, що створення 

єдиної інформаційної системи сприятиме забезпеченню реалізації принципу 

оперативного врегулювання виборчих спорів, зокрема з питань уточнення 

списків виборців. Функціонування системи електронного судочинства є 
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реальною гарантією створення механізмів розгляду та вирішення виборчих 

спорів у максимально короткі строки, в тому числі в день надходження, що 

відповідає існуючим європейським стандартам у захисті виборчих прав 

громадян України. 
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Додаток А 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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Ужгородського національного університету. Серія «Право». 

2016. № 40. Т. 3. С. 44-49. [Журнал індексується в міжнародній 

наукометричній базі даних Index Copernicus] (фахове видання за 

спеціальністю).  

2. Басалаєва А.В. Окремі аспекти гармонізації виборчого 

законодавства України. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2017. № 43. Т. 4. С. 

39-43. [Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі 

даних Index Copernicus] (фахове видання за спеціальністю. 

3. Басалаєва А.В. Визначення сутності виборчого спору та його 

суб’єктного складу. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. 

№ 1. Т. 2. С. 65-69 . [Журнал індексується в міжнародній 

наукометричній базі даних Index Copernicus] (фахове видання за 

спеціальністю). 

4. Басалаєва А.В. Поняття та види cтроків у процедурі вирішення 

виборчого спору. ScienceRise: Juridical Science. 2019. №.3. С.23-

27. [Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі 

даних Index Copernicus] (фахове видання за спеціальністю). 

5. Басалаєва А.В. Предметна і територіальна підсудність 

адміністративних справ щодо виборчих спорів. Visegrad Journal on 

Human Rights. 2019. № 6. Т. 1. С. 70-76. [Журнал індексується в 

міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus] 

(зарубіжне фахове видання). 
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20-24 [Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі 

даних Index Copernicus] (фахове видання за спеціальністю). 

7. Alla Basalaieva, Yuliia Leheza. Constitutional review in the system of 

protecting the electoral rights of Ukrainian citizens : status and 

perspectives of regulatory base development. Journal of Law and 

Political Sciences. Scientific and Academy Journal. 2020. Vol. 23. 

Issue 2/B/. P.190-215 (Web of science). 

 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

8. Басалаєва А.В. Політична партія як суб’єкт виборчого процесу: 

досвід зарубіжних країн. Стан та перспективи розвитку 

юридичної науки : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Дніпро, 2–3 вересня 2016 р. Дніпро : ГО 

«Правовий світ», 2016. С. 59-61. 

9. Басалаєва А.В. Еволюція правового регулювання виборчого 

процесу. Правова система України: сучасні тенденції та 

фактори розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Запоріжжя, 24-25 лютого 2017 р. Запоріжжя : 

Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. С.46-48. 

10. Басалаєва А.В. Реалізація виборчих прав громадян України : 

сучасний стан та перспективи. Інноваційний розвиток правової 

науки в умовах модернізації суспільства. Матеріали Х 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 28 лютого 

2020 року. Том 1. Тернопіль: Вектор, 2020. С. 189-193. 

11. Басалаєва А.В. Щодо вдосконалення застосування критеріїв 

визначення юрисдикції адміністративних судів у виборчих спорах. 

Сучасні проблеми правової системи та державотворення в 
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Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Запоріжжя, 21-

22 лютого 2020 р.) Запоріжжя: Запорізька міська громадська 

організація «Істина», 2020. С.52-57. 

12. Басалаєва А.В. Оптимізація судового контролю щодо розгляду та 

вирішення виборчих спорів. Правова система України в умовах 

євроінтеграції: Матеріали Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (9 квітня 2020 р.) / за заг. ред. к.ю.н., доцента 

Школи С.М.  Дніпро : НТУ «ДП», 2020. С. 5-7.  

13. Басалаєва А.В. Розгляд та вирішення виборчих спорів у порядку 

електронного судочинства : перспективи впровадження в Україні.  

Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної 

науково-практичної конференції/заг. ред. Т.О. Коломоєць. 

(м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 року). Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 

С.271-273. 
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Додаток Б 

Проект Закону України «Про внесення змін до законодавства з 

питань забезпечення реалізації та захисту публічного інтересу»  

 

I. Внести до Кодексу адміністративного судочинства України (Закону 

України від 6 липня 2005 року № 2747-IV) такі зміни: 

1.1. Доповнити абз. 3 п.2 ч. 1 ст. 4 словосполученням «суб’єктивних 

публічних»; 

1.2. Доповнити абзацом другим частини шостої статті 21 Кодексу 

адміністративного судочинства наступним : 

«Подання позовної заяви про розгляд спору про відшкодування шкоди у 

порядку цивільного або господарського судочинства, заподіяної у виборчому 

процесі, має відбуватися після встановлення факту порушення виборчого права 

відповідно до ст.ст. 273-279 цього Кодексу»; 

1.3. Внести зміни до частини 4 статті 22 Кодексу адміністративного 

судочинства України шляхом її доповнення словосполученням «та їх офіційного 

оприлюднення»; 

1.4 Викласти частину 6 статті 273 у такій редакції :  

«Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, комісії 

з референдуму, членів цих комісій може бути подано до адміністративного суду 

у п’ятиденний строк із дня, коли особа дізналася про прийняття рішення, 

вчинення дії або допущення бездіяльності, що порушує її виборче право. 

Пропущення строку звернення до адміністративного суду не є підставою для 

залишення справи  без руху»; 

1.5. Внести зміни до частини третьої ст. 274 КАС України, де визначити, 

що «позовна заява про уточнення списку виборців подається до 

адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути 

подано не пізніше дня голосування. Вирішення спору має бути здійснено 

негайно». 
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1.6. Частину першу статті 275 КАС України доповнити 

словосполученнями «виборець» та «офіційний спостерігач» і викласти у 

наступній редакції: 

«Право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, 

інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та 

службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та 

інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та 

референдум, мають виборець, офіційний спостерігач виборча комісія, кандидат, 

партія (блок), місцева організація партії, які є суб’єктами відповідного виборчого 

процесу, комісія з референдуму, ініціативна група референдуму, інші суб’єкти 

ініціювання референдуму»; 

1.7. Частину другу ст. 275 доповнити словосполученням «публічний 

інтерес» і викласти у наступній редакції: 

«Виборець, учасник всеукраїнського референдуму (громадянин України, 

який має право голосу у відповідних виборах або референдумі) може оскаржити 

рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та 

службових осіб, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність безпосередньо 

порушують його виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи 

процесі референдуму або публічний інтерес» 

ІІ. Внести зміни до Виборчого кодексу України (Закону України від 19 

грудня 2019 року № 396-IX) такі зміни: 

2.1. Доповнити абзацом 2 частини 1 статті 34 наступним положенням: 

«Членом виборчої комісії може бути особа, яка має рівень освіти 

«бакалавр» за напрямами підготовки «Право», «Міжнародне право», «Публічне 

управління та адміністрування», «Правоохоронна діяльність», пройшла 

спеціальні підготовчі курси та отримала сертифікат про їх успішне 

проходження». 
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ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення.  

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про оптимізацію судового контролю за 

забезпечення здійснення виборчих прав громадян України» 

 

 

Чинна редакція 

 

Пропоновані 

зміни 

Нова редакція 

Кодекс адміністративного судочинства України  

від 6 липня 2005 року № 2747-IV 

п.2 ч. 2 ст. 4. 

Визначення термінів 

 публічно-правовий 

спір - спір, у якому: 

хоча б одна сторона 

здійснює публічно-владні 

управлінські функції, в 

тому числі на виконання 

делегованих повноважень, 

і спір виник у зв’язку із 

виконанням або 

невиконанням такою 

стороною зазначених 

функцій; або 

хоча б одна сторона 

надає адміністративні 

послуги на підставі 

законодавства, яке 

уповноважує або 

зобов’язує надавати такі 

послуги виключно 

суб’єкта владних 

повноважень, і спір виник 

у зв’язку із наданням або 

ненаданням такою 

стороною зазначених 

послуг; або 

хоча б одна сторона є 

суб’єктом виборчого 

процесу або процесу 

референдуму і спір виник у 

зв’язку із порушенням її 

прав у такому процесі з 

боку суб’єкта владних 

Доповнити абз. 3 

п.2 ч. 1 ст. 4 

словосполученням 

«суб’єктивних 

публічних» 

п.2 ч. 2 ст. 4. 

Визначення термінів 

публічно-правовий 

спір - спір, у якому: 

хоча б одна сторона 

здійснює публічно-владні 

управлінські функції, в 

тому числі на виконання 

делегованих повноважень, 

і спір виник у зв’язку із 

виконанням або 

невиконанням такою 

стороною зазначених 

функцій; або 

хоча б одна сторона 

надає адміністративні 

послуги на підставі 

законодавства, яке 

уповноважує або 

зобов’язує надавати такі 

послуги виключно 

суб’єкта владних 

повноважень, і спір виник 

у зв’язку із наданням або 

ненаданням такою 

стороною зазначених 

послуг; або 

хоча б одна сторона є 

суб’єктом виборчого 

процесу або процесу 

референдуму і спір виник 

у зв’язку із порушенням її 

суб’єктивних публічних 

прав прав у такому 
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повноважень або іншої 

особи. 

процесі з боку суб’єкта 

владних повноважень або 

іншої особи 

Стаття 21. Розгляд 

кількох пов’язаних між 

собою вимог 

1. Позивач може 

заявити кілька вимог в 

одній позовній заяві, якщо 

вони пов’язані між собою. 

2. Якщо справа щодо 

пов’язаних вимог 

територіально підсудна 

різним місцевим 

адміністративним судам, 

то її розглядає один з цих 

судів за вибором позивача. 

3. Якщо справа щодо 

однієї з вимог підсудна 

окружному 

адміністративному суду, а 

щодо іншої вимоги (вимог) 

- місцевому загальному 

суду як адміністративному 

суду, таку справу 

розглядає окружний 

адміністративний суд. 

 

4. Якщо справа щодо 

однієї з вимог підсудна 

апеляційному 

адміністративному суду, а 

щодо іншої вимоги (вимог) 

- місцевому 

адміністративному суду, 

таку справу розглядає 

апеляційний 

адміністративний суд. 

5. Вимоги про 

відшкодування шкоди, 

заподіяної протиправними 

рішеннями, діями чи 

Доповнити 

абзацом другим 

частини шостої 

статті 21 Кодексу 

адміністративног

о судочинства 

наступним : 

«Подання позовної 

заяви про розгляд 

спору про 

відшкодування 

шкоди у порядку 

цивільного або 

господарського 

судочинства, 

заподіяної у 

виборчому процесі, 

має відбуватися 

після встановлення 

факту порушення 

виборчого права 

відповідно до 

ст.ст. 273-279 

цього Кодексу». 

Стаття 21. Розгляд 

кількох пов’язаних між 

собою вимог 

1. Позивач може 

заявити кілька вимог в 

одній позовній заяві, якщо 

вони пов’язані між собою. 

2. Якщо справа щодо 

пов’язаних вимог 

територіально підсудна 

різним місцевим 

адміністративним судам, 

то її розглядає один з цих 

судів за вибором позивача. 

3. Якщо справа щодо 

однієї з вимог підсудна 

окружному 

адміністративному суду, а 

щодо іншої вимоги 

(вимог) - місцевому 

загальному суду як 

адміністративному суду, 

таку справу розглядає 

окружний 

адміністративний суд. 

4. Якщо справа щодо 

однієї з вимог підсудна 

апеляційному 

адміністративному суду, а 

щодо іншої вимоги 

(вимог) - місцевому 

адміністративному суду, 

таку справу розглядає 

апеляційний 

адміністративний суд. 

5. Вимоги про 

відшкодування шкоди, 

заподіяної протиправними 

рішеннями, діями чи 
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бездіяльністю суб’єкта 

владних повноважень або 

іншим порушенням прав, 

свобод та інтересів 

суб’єктів публічно-

правових відносин, або 

вимоги про витребування 

майна, вилученого на 

підставі рішення суб’єкта 

владних повноважень, 

розглядаються 

адміністративним судом, 

якщо вони заявлені в 

одному провадженні з 

вимогою вирішити 

публічно-правовий спір. 

Інакше такі вимоги 

вирішуються судами в 

порядку цивільного або 

господарського 

судочинства. 

6. Не допускається 

об’єднання в одне 

провадження кількох 

вимог, які належить 

розглядати в порядку 

різного судочинства, якщо 

інше не встановлено 

законом. 

бездіяльністю суб’єкта 

владних повноважень або 

іншим порушенням прав, 

свобод та інтересів 

суб’єктів публічно-

правових відносин, або 

вимоги про витребування 

майна, вилученого на 

підставі рішення суб’єкта 

владних повноважень, 

розглядаються 

адміністративним судом, 

якщо вони заявлені в 

одному провадженні з 

вимогою вирішити 

публічно-правовий спір. 

Інакше такі вимоги 

вирішуються судами в 

порядку цивільного або 

господарського 

судочинства. 

6. Не допускається 

об’єднання в одне 

провадження кількох 

вимог, які належить 

розглядати в порядку 

різного судочинства, якщо 

інше не встановлено 

законом. 

Подання позовної 

заяви про розгляд спору 

про відшкодування шкоди 

у порядку цивільного або 

господарського 

судочинства, заподіяної у 

виборчому процесі, має 

відбуватися після 

встановлення факту 

порушення виборчого 

права відповідно до ст.ст. 

273-279 цього Кодексу. 
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Стаття 22. Суд першої 

інстанції 

1. Місцеві 

адміністративні суди 

(місцеві загальні суди як 

адміністративні суди та 

окружні адміністративні 

суди) вирішують 

адміністративні справи як 

суди першої інстанції, крім 

випадків, визначених 

частинами другою - 

четвертою цієї статті. 

2. Апеляційному 

адміністративному суду в 

апеляційному окрузі, що 

включає місто Київ, як 

суду першої інстанції 

підсудні справи щодо 

оскарження рішень, дій та 

бездіяльності Центральної 

виборчої комісії (окрім 

визначених частиною 

четвертою цієї статті), дій 

кандидатів на пост 

Президента України, їх 

довірених осіб. 

3. Апеляційним 

адміністративним судам як 

судам першої інстанції 

підсудні справи за 

позовами про примусове 

відчуження з мотивів 

суспільної необхідності 

земельної ділянки, інших 

об’єктів нерухомого 

майна, що на ній 

розміщені. 

4. Верховному Суду як 

суду першої інстанції 

підсудні справи щодо 

встановлення 

Центральною виборчою 

Внесення змін до 

частини 4 статті 

22 Кодексу 

адміністративног

о судочинства 

України шляхом її 

доповнення 

словосполученням 

«та їх офіційного 

оприлюднення» 

Стаття 22. Суд 

першої інстанції 

1. Місцеві 

адміністративні суди 

(місцеві загальні суди як 

адміністративні суди та 

окружні адміністративні 

суди) вирішують 

адміністративні справи як 

суди першої інстанції, 

крім випадків, визначених 

частинами другою - 

четвертою цієї статті. 

2.Апеляційному 

адміністративному суду в 

апеляційному окрузі, що 

включає місто Київ, як 

суду першої інстанції 

підсудні справи щодо 

оскарження рішень, дій та 

бездіяльності Центральної 

виборчої комісії (окрім 

визначених частиною 

четвертою цієї статті), дій 

кандидатів на пост 

Президента України, їх 

довірених осіб. 

3. Апеляційним 

адміністративним судам 

як судам першої інстанції 

підсудні справи за 

позовами про примусове 

відчуження з мотивів 

суспільної необхідності 

земельної ділянки, інших 

об’єктів нерухомого 

майна, що на ній 

розміщені. 

4. Верховному Суду як 

суду першої інстанції 

підсудні справи щодо 

встановлення 

Центральною виборчою 
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комісією результатів 

виборів або 

всеукраїнського 

референдуму, справи за 

позовом про дострокове 

припинення повноважень 

народного депутата 

України, а також справи 

щодо оскарження актів, дій 

чи бездіяльності Верховної 

Ради України, Президента 

України, Вищої ради 

правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії 

суддів України, 

Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії 

прокурорів. 

 

комісією результатів 

виборів або 

всеукраїнського 

референдуму та їх 

офіційного оприлюднення, 

справи за позовом про 

дострокове припинення 

повноважень народного 

депутата України, а також 

справи щодо оскарження 

актів, дій чи бездіяльності 

Верховної Ради України, 

Президента України, 

Вищої ради правосуддя, 

Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, 

Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії 

прокурорів. 

 

Стаття 273. 

Особливості провадження 

у справах щодо 

оскарження рішень, дій або 

бездіяльності виборчих 

комісій, комісій з 

референдуму, членів цих 

комісій 

1. Право оскаржувати 

рішення, дії чи 

бездіяльність виборчих 

комісій, комісій з 

референдуму, членів цих 

комісій мають суб’єкти 

відповідного виборчого 

процесу (крім виборчої 

комісії), а також 

ініціативна група 

референдуму, інші 

суб’єкти ініціювання 

референдуму. 

2. Виборець, учасник 

всеукраїнського 

1) Викласти 

частину 6 статті 

273 у такій редакції 

:  

«Позовні 

заяви щодо рішень, 

дій чи 

бездіяльності 

виборчої комісії, 

комісії з 

референдуму, 

членів цих комісій 

може бути подано 

до 

адміністративног

о суду у 

п’ятиденний строк 

із дня, коли особа 

дізналася про 

прийняття 

рішення, вчинення 

дії або допущення 

бездіяльності, що 

порушує її виборче 

Стаття 273. 

Особливості провадження 

у справах щодо 

оскарження рішень, дій 

або бездіяльності 

виборчих комісій, комісій 

з референдуму, членів цих 

комісій 

1. Право оскаржувати 

рішення, дії чи 

бездіяльність виборчих 

комісій, комісій з 

референдуму, членів цих 

комісій мають суб’єкти 

відповідного виборчого 

процесу (крім виборчої 

комісії), а також 

ініціативна група 

референдуму, інші 

суб’єкти ініціювання 

референдуму. 

2. Виборець, учасник 

всеукраїнського 
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референдуму (громадянин 

України, який має право 

голосу у відповідних 

виборах або референдумі) 

може оскаржити рішення, 

дії чи бездіяльність 

виборчої комісії, комісії з 

референдуму, членів цих 

комісій, якщо такі рішення, 

дія чи бездіяльність 

безпосередньо порушують 

його виборчі права або 

інтереси щодо участі у 

виборчому процесі чи 

процесі референдуму. 

3. Рішення, дії або 

бездіяльність Центральної 

виборчої комісії щодо 

встановлення нею 

результатів виборів чи 

всеукраїнського 

референдуму 

оскаржуються до 

Верховного Суду. Усі інші 

рішення, дії або 

бездіяльність Центральної 

виборчої комісії, члена цієї 

комісії, прийняті у межах 

виборчого процесу, 

оскаржуються до 

апеляційного 

адміністративного суду в 

апеляційному окрузі, що 

включає місто Київ. 

4. Рішення, дії чи 

бездіяльність 

територіальних 

(окружних) виборчих 

комісій щодо підготовки та 

проведення місцевих 

виборів, виборів 

Президента України, 

народних депутатів 

України; обласних комісій 

право. Пропущення 

строку звернення 

до 

адміністративног

о суду не є 

підставою для 

залишення справи  

без руху»; 

 

референдуму (громадянин 

України, який має право 

голосу у відповідних 

виборах або референдумі) 

може оскаржити рішення, 

дії чи бездіяльність 

виборчої комісії, комісії з 

референдуму, членів цих 

комісій, якщо такі 

рішення, дія чи 

бездіяльність 

безпосередньо порушують 

його виборчі права або 

інтереси щодо участі у 

виборчому процесі чи 

процесі референдуму. 

3. Рішення, дії або 

бездіяльність Центральної 

виборчої комісії щодо 

встановлення нею 

результатів виборів чи 

всеукраїнського 

референдуму 

оскаржуються до 

Верховного Суду. Усі інші 

рішення, дії або 

бездіяльність Центральної 

виборчої комісії, члена 

цієї комісії, прийняті у 

межах виборчого процесу, 

оскаржуються до 

апеляційного 

адміністративного суду в 

апеляційному окрузі, що 

включає місто Київ. 

4. Рішення, дії чи 

бездіяльність 

територіальних 

(окружних) виборчих 

комісій щодо підготовки 

та проведення місцевих 

виборів, виборів 

Президента України, 

народних депутатів 
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з референдуму і комісії 

Автономної Республіки 

Крим з всеукраїнського 

референдуму, а також 

членів зазначених комісій 

оскаржуються до 

окружного 

адміністративного суду за 

місцезнаходженням 

відповідної комісії. 

 

5. Рішення, дії чи 

бездіяльність дільничних 

виборчих комісій, 

дільничних комісій з 

референдуму, членів цих 

комісій оскаржуються до 

місцевого загального суду 

як адміністративного суду 

за місцезнаходженням 

відповідної комісії. 

6. Позовні заяви щодо 

рішень, дій чи 

бездіяльності виборчої 

комісії, комісії з 

референдуму, членів цих 

комісій може бути подано 

до адміністративного суду 

у п’ятиденний строк із дня 

прийняття рішення, 

вчинення дії або 

допущення бездіяльності. 

 

 

 

 

 

 

7. Позовні заяви щодо 

рішень, дій чи 

бездіяльності виборчої 

України; обласних комісій 

з референдуму і комісії 

Автономної Республіки 

Крим з всеукраїнського 

референдуму, а також 

членів зазначених комісій 

оскаржуються до 

окружного 

адміністративного суду за 

місцезнаходженням 

відповідної комісії. 

5. Рішення, дії чи 

бездіяльність дільничних 

виборчих комісій, 

дільничних комісій з 

референдуму, членів цих 

комісій оскаржуються до 

місцевого загального суду 

як адміністративного суду 

за місцезнаходженням 

відповідної комісії. 

6. Позовні заяви щодо 

рішень, дій чи 

бездіяльності виборчої 

комісії, комісії з 

референдуму, членів цих 

комісій може бути подано 

до адміністративного 

суду у п’ятиденний строк 

із дня, коли особа 

дізналася про прийняття 

рішення, вчинення дії або 

допущення бездіяльності, 

що порушує її виборче 

право. Пропущення 

строку звернення до 

адміністративного суду 

не є підставою для 
залишення справи без руху. 

7. Позовні заяви щодо 

рішень, дій чи 

бездіяльності виборчої 

комісії, комісії з 

референдуму, членів цих 
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комісії, комісії з 

референдуму, членів цих 

комісій, що мали місце до 

дня голосування, може 

бути подано до 

адміністративного суду у 

строк, встановлений 

частиною шостою цієї 

статті, але не пізніше 

двадцять другої години 

дня, що передує дню 

голосування. 

 

8. Позовні заяви щодо 

рішень, дій чи 

бездіяльності дільничної 

виборчої комісії, 

дільничної комісії з 

референдуму, членів цих 

комісій, що мали місце у 

день голосування, під час 

підрахунку голосів та 

встановлення результатів 

голосування на дільниці, 

може бути подано до 

адміністративного суду у 

дводенний строк із дня 

прийняття рішення, 

вчинення дії або 

допущення бездіяльності. 

9. Суд приймає 

позовну заяву щодо 

рішення, дії чи 

бездіяльності виборчої 

комісії, комісії з 

референдуму або члена 

відповідної комісії до 

розгляду незалежно від 

сплати судового збору. У 

разі несплати судового 

збору на момент 

вирішення справи суд 

одночасно вирішує 

питання про стягнення 

комісій, що мали місце до 

дня голосування, може 

бути подано до 

адміністративного суду у 

строк, встановлений 

частиною шостою цієї 

статті, але не пізніше 

двадцять другої години 

дня, що передує дню 

голосування. 

8. Позовні заяви щодо 

рішень, дій чи 

бездіяльності дільничної 

виборчої комісії, 

дільничної комісії з 

референдуму, членів цих 

комісій, що мали місце у 

день голосування, під час 

підрахунку голосів та 

встановлення результатів 

голосування на дільниці, 

може бути подано до 

адміністративного суду у 

дводенний строк із дня 

прийняття рішення, 

вчинення дії або 

допущення бездіяльності. 

9. Суд приймає 

позовну заяву щодо 

рішення, дії чи 

бездіяльності виборчої 

комісії, комісії з 

референдуму або члена 

відповідної комісії до 

розгляду незалежно від 

сплати судового збору. У 

разі несплати судового 

збору на момент 

вирішення справи суд 

одночасно вирішує 

питання про стягнення 

судового збору відповідно 

до правил розподілу 

судових витрат, 
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судового збору відповідно 

до правил розподілу 

судових витрат, 

встановлених цим 

Кодексом. 

10. Суд невідкладно 

повідомляє відповідну 

виборчу комісію або 

комісію з референдуму та 

комісію вищого рівня про 

відкриття провадження у 

справі та про ухвалене 

судом рішення. 

11. Суд вирішує 

адміністративні справи, 

визначені цією статтею, у 

дводенний строк після 

надходження позовної 

заяви. Адміністративні 

справи за позовними 

заявами, що надійшли до 

дня голосування, 

вирішуються судом у 

дводенний строк, але не 

пізніше ніж за дві години 

до початку голосування. 

Адміністративні справи за 

позовними заявами, що 

надійшли у день 

голосування, вирішуються 

судом до закінчення 

голосування. 

Адміністративні справи за 

позовними заявами, що 

надійшли у день 

голосування, але після 

закінчення голосування, 

вирішуються судом у 

дводенний строк після 

надходження позовної 

заяви. 

 

встановлених цим 

Кодексом. 

10. Суд невідкладно 

повідомляє відповідну 

виборчу комісію або 

комісію з референдуму та 

комісію вищого рівня про 

відкриття провадження у 

справі та про ухвалене 

судом рішення. 

11. Суд вирішує 

адміністративні справи, 

визначені цією статтею, у 

дводенний строк після 

надходження позовної 

заяви. Адміністративні 

справи за позовними 

заявами, що надійшли до 

дня голосування, 

вирішуються судом у 

дводенний строк, але не 

пізніше ніж за дві години 

до початку голосування. 

Адміністративні справи за 

позовними заявами, що 

надійшли у день 

голосування, вирішуються 

судом до закінчення 

голосування. 

Адміністративні справи за 

позовними заявами, що 

надійшли у день 

голосування, але після 

закінчення голосування, 

вирішуються судом у 

дводенний строк після 

надходження позовної 

заяви. 

 



242 
 

ч. 3 ст. 274 

Особливості 

провадження у справах 

щодо уточнення списку 

виборців 

Позовна заява про 

уточнення списку виборців 

подається до 

адміністративного суду без 

сплати судового збору. 

Позовну заяву може бути 

подано не пізніш як за два 

дні до дня голосування. 

Суд при розгляді цього 

позову звертається до 

відповідного органу 

ведення Державного 

реєстру виборців із 

запитом щодо уточнення 

відомостей про виборцяч 

Внесення змін до 

частини третьої ст. 

274 КАС України, 

де визначити, що 

«позовна заява про 

уточнення списку 

виборців подається 

до 

адміністративного 

суду без сплати 

судового збору. 

Позовну заяву 

може бути подано 

не пізніше дня 

голосування. 

Вирішення спору 

має бути здійснено 

негайно». 

 

ч. 3 ст. 274 

Особливості 

провадження у справах 

щодо уточнення списку 

виборців 

Позовна заява про 

уточнення списку 

виборців подається до 

адміністративного суду 

без сплати судового збору. 

Позовну заяву може бути 

подано не пізніш дня 

голосування. Вирішення 

спору має бути здійснено 

негайно. Суд при розгляді 

цього позову звертається 

до відповідного органу 

ведення Державного 

реєстру виборців із 

запитом щодо уточнення 

відомостей про виборця. 

Стаття 275: 

«Право оскаржувати 

рішення, дії чи 

бездіяльність органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, 

засобів масової інформації, 

інформаційних агентств, 

підприємств, установ, 

організацій, їхніх 

посадових та службових 

осіб, творчих працівників 

засобів масової інформації 

та інформаційних агентств, 

що порушують 

законодавство про вибори 

та референдум, мають 

виборча комісія, кандидат, 

партія (блок), місцева 

організація партії, які є 

суб’єктами відповідного 

виборчого процесу, комісія 

з референдуму, ініціативна 

Частину першу 

статті 275 КАС 

України доповнити 

словосполученням

и «виборець» та 

«офіційний 

спостерігач» і 

викласти у 

наступній редакції: 

«Право 

оскаржувати 

рішення, дії чи 

бездіяльність 

органів виконавчої 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

засобів масової 

інформації, 

інформаційних 

агентств, 

підприємств, 

установ, 

Стаття 275: 

«Право оскаржувати 

рішення, дії чи 

бездіяльність органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого 

самоврядування, засобів 

масової інформації, 

інформаційних агентств, 

підприємств, установ, 

організацій, їхніх 

посадових та службових 

осіб, творчих працівників 

засобів масової 

інформації та 

інформаційних агентств, 

що порушують 

законодавство про вибори 

та референдум, мають 

виборець, офіційний 

спостерігач, виборча 

комісія, кандидат, партія 

(блок), місцева організація 
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група референдуму, інші 

суб’єкти ініціювання 

референдуму. 

 

 

2. Виборець, учасник 

всеукраїнського 

референдуму (громадянин 

України, який має право 

голосу у відповідних 

виборах або референдумі) 

може оскаржити рішення, 

дії чи бездіяльність органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, 

організацій, їхніх 

посадових та службових 

осіб, якщо такі рішення, дії 

чи бездіяльність 

безпосередньо порушують 

його виборчі права або 

інтереси щодо участі у 

виборчому процесі чи 

процесі референдуму. 

 

 

3. Позовна заява щодо 

оскарження рішень, дій або 

бездіяльності органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, 

їхніх посадових та 

службових осіб подається 

до окружного 

адміністративного суду за 

їх місцезнаходженням. 

Позовна заява щодо дій чи 

бездіяльності засобів 

масової інформації, 

інформаційних агентств, 

підприємств, установ, 

організацій, їхніх 

посадових та 

службових осіб, 

творчих 

працівників засобів 

масової інформації 

та інформаційних 

агентств, що 

порушують 

законодавство про 

вибори та 

референдум, 

мають виборець, 

офіційний 

спостерігач, 

виборча комісія, 

кандидат, партія 

(блок), місцева 

організація партії, 

які є суб’єктами 

відповідного 

виборчого процесу, 

комісія з 

референдуму, 

ініціативна група 

референдуму, інші 

суб’єкти 

ініціювання 

референдуму»; 

частину другу ст. 

275 доповнити 

словосполученням 

«публічний 

інтерес» і викласти 

у наступній 

редакції: 

«Виборець, учасник 

всеукраїнського 

референдуму 

(громадянин 

України, який має 

право голосу у 

відповідних 

виборах або 

референдумі) 

партії, які є суб’єктами 

відповідного виборчого 

процесу, комісія з 

референдуму, ініціативна 

група референдуму, інші 

суб’єкти ініціювання 
референдуму. 

2. Виборець, учасник 

всеукраїнського 

референдуму (громадянин 

України, який має право 

голосу у відповідних 

виборах або референдумі) 

може оскаржити 

рішення, дії чи 

бездіяльність органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

підприємств, установ, 

організацій, їхніх 

посадових та службових 

осіб, якщо такі рішення, 

дії чи бездіяльність 

безпосередньо порушують 

його виборчі права або 

інтереси щодо участі у 

виборчому процесі чи 

процесі референдуму або 
публічний інтерес. 

3. Позовна заява щодо 

оскарження рішень, дій 

або бездіяльності органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого 

самоврядування, їхніх 

посадових та службових 

осіб подається до 

окружного 

адміністративного суду за 

їх місцезнаходженням. 

Позовна заява щодо дій чи 

бездіяльності засобів 

масової інформації, 
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організацій, їхніх 

посадових та службових 

осіб, творчих працівників 

засобів масової інформації 

та інформаційних агентств, 

що порушують 

законодавство про вибори 

та референдум, подається 

до місцевого загального 

суду як адміністративного 

суду за їхнім 

місцезнаходженням. 

 

4. Позовну заяву може 

бути подано до 

адміністративного суду у 

строк, 

встановлений частинами 

шостою - сьомою статті 

273 цього Кодексу. 

5. Суд вирішує 

адміністративні справи, 

визначені цією статтею, у 

строк, 

встановлений частиною 

одинадцятою статті 273 

цього Кодексу. 

6. У разі встановлення 

судом при розгляді 

виборчого спору 

порушення засобом 

масової інформації чи 

інформаційним агентством 

вимог закону про вибори 

суд невідкладно 

повідомляє про це 

Національну раду України 

з питань телебачення і 

радіомовлення, 

центральний орган 

виконавчої влади, що 

реалізує державну 

політику в інформаційній 

може оскаржити 

рішення, дії чи 

бездіяльність 

органів виконавчої 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

підприємств, 

установ, 

організацій, їхніх 

посадових та 

службових осіб, 

якщо такі рішення, 

дії чи бездіяльність 

безпосередньо 

порушують його 

виборчі права або 

інтереси щодо 

участі у виборчому 

процесі чи процесі 

референдуму або 

публічний 

інтерес». 

 

інформаційних агентств, 

підприємств, установ, 

організацій, їхніх 

посадових та службових 

осіб, творчих працівників 

засобів масової інформації 

та інформаційних 

агентств, що порушують 

законодавство про вибори 

та референдум, подається 

до місцевого загального 

суду як адміністративного 

суду за їхнім 

місцезнаходженням. 

4. Позовну заяву може 

бути подано до 

адміністративного суду у 

строк, 

встановлений частинами 

шостою - сьомою статті 

273 цього Кодексу. 

5. Суд вирішує 

адміністративні справи, 

визначені цією статтею, у 

строк, 

встановлений частиною 

одинадцятою статті 273 

цього Кодексу. 

6. У разі встановлення 

судом при розгляді 

виборчого спору 

порушення засобом 

масової інформації чи 

інформаційним 

агентством вимог закону 

про вибори суд 

невідкладно повідомляє 

про це Національну раду 

України з питань 

телебачення і 

радіомовлення, 

центральний орган 

виконавчої влади, що 

реалізує державну 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11631
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11631
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11636
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11636
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11631
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11631
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11636
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11636
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та видавничій сферах, 

Центральну виборчу 

комісію, відповідну 

територіальну (окружну) 

виборчу комісію».  

 

політику в інформаційній 

та видавничій сферах, 

Центральну виборчу 

комісію, відповідну 

територіальну (окружну) 

виборчу комісію. 

 

Виборчий кодекс України від 19 грудня 2019 року № 396-IX 

Стаття 34. Вимоги до 

членів виборчої комісії 

1. До складу виборчої 

комісії можуть входити 

громадяни України, які 

мають право голосу на 

відповідних виборах. 

 

Доповнити 

абзацом 2 частини 

1 статті 34 

наступним 

положенням: 

«Членом виборчої 

комісії може бути 

особа, яка має 

рівень освіти 

«бакалавр» за 

напрямами 

підготовки 

«Право», 

«Міжнародне 

право», «Публічне 

управління та 

адміністрування», 

«Правоохоронна 

діяльність», 

пройшла спеціальні 

підготовчі курси 

та отримала 

сертифікат про їх 

успішне 

проходження» 

Стаття 34. Вимоги до 

членів виборчої комісії 

1. До складу виборчої 

комісії можуть входити 

громадяни України, які 

мають право голосу на 

відповідних виборах. 

2. Членом виборчої 

комісії може бути особа, 

яка має рівень освіти 

«бакалавр» за напрямами 

підготовки «Право», 

«Міжнародне право», 

«Публічне управління та 

адміністрування», 

«Правоохоронна 

діяльність», закінчила 

спеціальні підготовчі 

курси та отримала 

сертифікат про їх 
успішне проходження 
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Додаток В 

 

 

Результати соціологічного опитування на тему: 

«Оптимізація судового контролю за забезпеченням реалізації 

виборчих прав в Україні» 

 

Загальна кількість опитаних 124 особи 

 

1. Чи вважаєте Ви належним рівень забезпечення та захисту виборчих 

прав в Україні? 

а) Так 32%; 

б) Ні   64%; 

в) Важко відповісти 4%. 

2. З якими випадками порушення законодавства про вибори Ви 

зустрічались найчастіше (оберіть не більше 3 відповідей) 

а) спори, пов’язані із уточненням списку виборців 28%; 

б) порушення вимог проведення передвиборчої агітації 16%; 

в) порушення прав осіб, уповноважених на представництво інтересів 

кандидатів на політичні посади чи їх довірених осіб 19%; 

г) спори, пов’язані із відмовою у здійсненні реєстрації кандидата у 

депутати чи на посаду Президента України  12%; 

д) порушення інформаційних прав виборців 8%; 

е) порушення, пов’язані із встановлення підсумків голосування 11%; 

ж) порушення режиму оприлюднення результатів виборів  6%. 

3. Як вважаєте, чи є ефективним та дієвим механізм врегулювання 

виборчих спорів виборчими комісіями в Україні?  

а) Так 34%; 

б) Ні   56%; 
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в) Важко відповісти 10%. 

4. Чи вважаєте Ви, що є доцільним підвищувати рівень професійного 

відбору суб’єктного складу дільничних та окружних виборчих комісій 

в Україні?  

а) Так 63%; 

б) Ні  32%; 

в) Важко відповісти 5%. 

5. Якщо так, то які критерії мають висуватись до членів дільничних та 

окружних виборчих комісій в Україні, окрім визначених чинним 

виборчим законодавством? (за необхідності можете обрати декілька 

пунктів): 

а) Наявність спеціальної фахової освіти рівня підготовки «бакалавр» чи 

«магістр» за такими напрямами, як «Право», «Міжнародне право», 

«Публічне управління та адміністрування»; «Правоохоронна 

діяльність» 27%; 

б) Проходження відповідних курсів підготовки та отримання сертифікату 

про успішність складання випускових випробувань 37%; 

в) Знання англійської мови 4 %; 

г) Відсутність судимості чи її погашення на день формування виборчої 

комісії  13%; 

д) Всі перераховані вимоги 15%; 

е) Важко відповісти 4 %. 

6. Як Ви вважаєте, чи є доцільним функціонування в межах системи 

судового контролю за захистом виборчого права системи судів 

загальної юрисдикції, уповноважених на розгляд окремих категорій 

виборчих спорів? 

а) Так 67%; 

б) Ні  25%; 

в) Важко відповісти 8%. 
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7. Чи є доцільним, на Ваш погляд, активізація процесів запровадження 

електронного голосування як напряму усунення правозастосовчих 

проблем, пов’язаних із уточненням списку виборців? 

а) Так 56%; 

б) Ні  32%; 

в) Важко відповісти 12%. 

8. За умови запровадження системи електронного голосування чи 

підтримуєте Ви пропозицію виключення із системи судового 

контролю за дотриманням  виборчих прав місцевих судів загальної 

юрисдикції?  

а) Так 45%; 

б) Ні  22%; 

в) Важко відповісти 33%. 

9. Як Ви вважаєте, чи вирішить проблему оперативного врегулювання 

виборчих спорів запровадження системи електронного судочинства ?  

а) Так 71%; 

б) Ні  25%; 

в) Важко відповісти 4%. 

10. Як Ви вважаєте за умови проведення місцевих виборів на тимчасово 

окупованих територіях Донецької та Луганської областей чи є 

доцільним створення спеціальних виборчих дільниць на території 

обласних центрів вільної території України для реалізації активного 

виборчого права внутрішніми переселенцями?  

а) Так 64 %; 

б) Ні  26 %; 

в) Важко відповісти 10 %. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ 

соціологічного опитування на тему: 

«Оптимізація судового контролю за забезпеченням реалізації 

виборчих прав в Україні» 

 

(за матеріалами соціологічного дослідження) 

ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ 

МЕТОДОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

 

Актуальність теми.  Становлення демократичних інститутів в Україні в 

умовах євроїнтеграції супроводжується постійною модернізацією виборчого 

законодавства, застосуванням новітніх технологій та електоральних процедур.  

Вибори є основним інструментом контролю народу за діяльністю політичних та 

громадських інститутів в Україні, що сприяють побудові демократичної і 

правової держави. Найважливішим для забезпеченням реалізації виборчих прав 

в Україні є судовий контроль. Сьогодні судовий контроль забезпечує законність 

усіх процедур, що пов’язані з виборчим процесом та потребує створення дієвого 

механізму його реалізації, тобто оптимізації.  Важливість забезпечення реалізації 

виборчих прав є запорукою успішної організації державної влади. 

Предмет дослідження: становлення державних механізмів оптимізації 

судового контролю за забезпеченням реалізації виборчих прав в Україні. 

Об’єкт дослідження: громадяни міст Дніпра, Києва, Харкова, Львова. 

Мета: дослідження проблеми судового контролю виборчих прав. 

Завдання дослідження: 

 оцінити наскільки ефективним та дієвим є механізм врегулювання 

виборчих спорів виборчими комісіями в Україні; 

 проаналізувати думку громадян щодо активізації процесу запровадження 

електронного голосування як напряму усунення правозастосовчих 

проблем, пов’язаних із уточненням списку виборців;  

 оцінити рівень забезпечення та захисту виборчих прав в Україні; 
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 визначити критерії, що мають висуватись до членів дільничних та 

окружних виборчих комісій в Україні, окрім визначених чинним виборчим 

законодавством; 

 визначити думку громадян щодо доцільності підвищення рівня 

професійного відбору суб’єктного складу дільничних та окружних 

виборчих комісій в Україні; 

 розглянути точки зору щодо випадків порушення законодавства на 

виборах; 

 з’ясувати рівень підтримки пропозиції щодо виключення із системи 

судового контролю за дотриманням  виборчих прав місцевих судів 

загальної юрисдикції за умови запровадження системи електронного 

голосування; 

 проаналізувати рівень підтримки ідеї щодо створення спеціальних 

виборчих дільниць на території обласних центрів вільної території України 

для реалізації активного виборчого права внутрішніми переселенцями за 

умови проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях 

Донецької та Луганської областей; 

 з’ясувати думку щодо запровадження системи електронного судочинства 

для оперативного врегулювання виборчих спорів. 

Гіпотези дослідження: 

1. Пряма. Громадяни вважають, що в Україні рівень забезпечення та 

захисту виборчих прав є належним, тобто відповідає виборчому законодавству. 

Зворотна. Респонденти вважають рівень забезпечення та захисту виборчих прав 

є неналежним і потребує негайних змін. 

2. Пряма. Переважна кількість респондентів притримується думки, що 

доцільно було б підвищувати рівень професійного відбору суб’єктного складу 

дільничних та окружних виборчих комісій в Україні. Зворотна. Більшість 

опитаних, навпаки,  вважає підвищувати рівень професійного відбору 

суб’єктного складу дільничних та окружних виборчих комісій не має сенсу, адже 

це не впливає на результат. 
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3. Пряма. На думку громадян, рівень ефективності та дієвості 

врегулювання виборчих спорів виборчими комісіями в Україні оцінюють як 

належний, тобто який відповідає всім нормам законодавства. Зворотна. Більша 

половина респондентів не задоволена рівнем ефективності та дієвості 

врегулювання виборчих спорів виборчими комісіями в Україні. 

4. Пряма. Переважна кількість респондентів вважає доцільним 

створення спеціальних виборчих дільниць на території обласних центрів вільної 

території України для реалізації активного виборчого права внутрішніми 

переселенцями. Зворотна. Більшість опитаних, навпаки, не підтримує створення 

спеціальних виборчих дільниць за умови проведення місцевих виборів на 

тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. 

5.  Пряма. Більшість респондентів вважають, що є доцільним 

функціонування в межах системи судового контролю за захистом виборчого 

права системи, судів загальної юрисдикції, уповноважених на розгляд окремих 

категорій виборчих спорів. Зворотна. Опитані вважають, що суди загальної 

юрисдикції не здійснять належного судового контролю за захистом виборчого 

права. 

6. Пряма. На думку більшості громадян запровадження системи 

електронного судочинства вирішить проблему оперативного врегулювання 

виборчих спорів. Зворотна. Опитані вважають не потрібно запроваджувати 

систему електронного судочинства, так як вона не вирішить проблему 

оперативного врегулювання виборчих спорів. 

Метод дослідження: дисертаційне соціологічне опитування зазначеної 

тематики було реалізовано шляхом використання методу традиційного 

анкетного опитування. 

Опис дослідницького документа (інструментарію): дослідницьким 

документом виступила роздавальна анкета, розроблена дисертантом. 

Опитувальний документ містив 10 запитань. З них – 8 закритого типу, де 

респондент мав можливість обрати тільки один із запропонованих варіантів 

відповіді; 2 – напівзакритого формату, де були попередньо сформульовані 
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альтернативи. Демографічний блок анкети складався з чотирьох запитань, за 

допомогою яких було з’ясовано стать, вік респондентів, рівень освіти та сферу 

зайнятості.  

Вибірка: у дослідженні було використано такий вид вибірки, як 

аналітична пошукова вибірка. Загальна кількість респондентів (тобто вибіркова 

сукупність) склала 124 особи. Територія опитування: Дніпропетровська, 

Львівська, Харьківська та Київська області. 

Розподіл респондентів за критерієм «стать» (рис. 1): під час опитування у 

дослідженні взяли участь 46 % чоловіків та 54% жінок.   

 

 

Рис. 1. Розподіл респондентів за статевим критерієм. 

Розподіл груп опитаних за віковим критерієм виглядає так (рис. 2): 

 18-25 років –  5 %; 

 26-40 років – 27 %; 

 41-50 років – 36 %; 

 51-60 років –  22 %; 

 61- 70 років – 6 % 

 більше 70 років - 4 %. 
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Рис. 2. Розподіл респондентів за віковим критерієм. 

 

Розподіл груп опитаних за рівнем освіти має такий вигляд (рис. 3): 

 середня  11 %; 

 середньо – спеціальна, незакінчена вища 32%; 

 вища освіта 57%. 
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Рис. 3. Розподіл респондентів за освітнім критерієм. 

 

Розподіл респондентів за сферою зайнятості має такий вигляд (рис. 4): 

 

 адвокат – 23 %; 

 суддя – 7 %; 

 помічник судді – 5 %; 

 працівник правоохоронних органів – 19 %; 

 юрист на підприємстві, в установі чи організації - 13%; 

 підприємець – 8 %; 

 студент – 12 %; 

 тимчасово не працюю – 9 %; 

 пенсіонер -  4 %. 

 

Рис. 4. Розподіл респондентів за сферою зайнятості 
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АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Більше половини опитаних, а саме 64%, вважають, що процес забезпечення 

та захисту виборчих прав в Україні є на неналежному рівні, тоді як 32% 

визначають рівень, як належний. І 4% не змогли дати чіткої відповіді на 

поставлене питання. 

 

Рис. 5. Розподіл відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви належним рівень 

забезпечення та захисту виборчих прав в Україні ?» 

Відповідаючи на запитання «З якими випадками порушення законодавства 

про вибори Ви зустрічались найчастіше?» відповіді респондентів (за ступенем 

убування) можна проранжувати таким чином: 

 спори, повязані із уточненням списку виборців 28%; 

 порушення прав осіб, уповноважених на представництво 

інтересів кандидатів на політичні посади чи їх довірених осіб 19%; 

 порушення вимог проведення передвиборчої агітації 16%; 

 спори, пов’язані із відмовою у здійсненні реєстрації 

кандидата у депутати чи на посаду Президента України  12%; 

 порушення, пов’язані із встановлення підсумків голосування 

11%; 
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 порушення інформаційних прав виборців 8%; 

 порушення режиму оприлюднення результатів виборів  6%. 

 

 

Рис. 6. Розподіл відповідей на запитання «З якими випадками порушення 

законодавства про вибори Ви зустрічались найчастіше?» 

 

Відповідаючи на питання «Як вважаєте, чи є ефективним та дієвим 

механізм врегулювання виборчих спорів виборчими комісіями в Україні?», 56% 

респондентів вважають механізм врегулювання виборчих спорів виборчими 

комісіями в Україні є не ефективним та не є дієвим. Натомість, 34% мають 

протилежну думку. 10 % не змогли дати чіткої відповіді на поставлене питання. 
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Рис. 7. Розподіл відповідей на запитання «Як вважаєте, чи є ефективним та 

дієвим механізм врегулювання виборчих спорів виборчими комісіями в 

Україні?» 

 

Значна більшість респондентів, а саме 63%, вважає що є доцільним 

підвищувати рівень професійного відбору суб’єктного складу дільничних та 

окружних виборчих комісій в Україні.   Тоді як, майже третина 32% не бачать 

сенсу, адже це не впливає на результат діяльності комісій. 5% не змогли 

відповісти на це запитання або ж відмовилися від відповіді на нього. 
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Рис. 8. Розподіл відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви, що є доцільним 

підвищувати рівень професійного відбору суб’єктного складу дільничних 

та окружних виборчих комісій в Україні?» 

 

На наступне запитання відповідали лише респонденти, які дали відповідь 

так на попереднє питання. «Які критерії мають висуватись до членів дільничних 

та окружних виборчих комісій в Україні, окрім визначених чинним виборчим 

законодавством?». І виявилося, що найчастіше громадяни надавали перевагу 

критерію щодо проходження відповідних курсів підготовки та отримання 

сертифікату про успішність складання випускових випробувань 37%, за 

наявність спеціальної фахової освіти рівня підготовки «бакалавр» чи «магістр» 

за такими напрямами, як «Право», «Міжнародне право», «Публічне управління 

та адміністрування»; «Правоохоронна діяльність» 27 %, за всі перераховані 

вимоги 15%, за відсутність судимості чи її погашення на день формування 

виборчої комісії та однакову кількість по 4 % набрали відповіді знання 

англійської мови та важко відповісти. 
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Рис. 9. Розподіл відповідей на запитання «Які критерії мають висуватись 

до членів дільничних та окружних виборчих комісій в Україні, окрім 

визначених чинним виборчим законодавством?» 

 

Близько 67 % респондентів вважають, що було б доцільним 

функціонування в межах системи судового контролю за захистом виборчого 

права системи судів загальної юрисдикції, уповноважених на розгляд окремих 

категорій виборчих спорів, а 25 % не підтримують цю ідею та 8 % респондентів 

не змогли відповісти на це запитання або ж відмовилися від відповіді на нього. 
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Рис. 9. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, чи є доцільним 

функціонування в межах системи судового контролю за захистом 

виборчого права системи судів загальної юрисдикції, уповноважених на 

розгляд окремих категорій виборчих спорів?» 

 

Що стосується відповіді на питання «Чи є доцільним, на Ваш погляд, 

активізація процесів запровадження електронного голосування як напряму 

усунення правозастосовчих проблем, пов’язаних із уточненням списку 

виборців?» то були отримані такі результати: 56 % опитаних дали позитивну 

відповідь; 32 % респондентів сказали, що запровадження електронного 

голосування не усунить  правозастосовчих проблем; 12 % не змогли відповісти 

на поставлене запитання, коливались у свої відповідях.  
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Рис. 10. Розподіл відповідей на запитання «Чи є доцільним, на Ваш погляд, 

активізація процесів запровадження електронного голосування як 

напряму усунення правозастосовчих проблем, пов’язаних із уточненням 

списку виборців?» 

 45 % громадян підтримують пропозицію виключення із системи судового 

контролю за дотриманням  виборчих прав місцевих судів загальної юрисдикції, 

за умови запровадження системи електронного голосування. У свою чергу 22 % 

виступили проти, і третина опитаних 33 % не змогли відповісти на це питання. 
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Рис. 11. Розподіл відповідей на запитання «За умови запровадження 

системи електронного голосування чи підтримуєте Ви пропозицію 

виключення із системи судового контролю за дотриманням  виборчих прав 

місцевих судів загальної юрисдикції?» 

 

 

Доволі високий відсоток респондентів, а саме 71% вважають, що 

вирішення проблеми оперативного врегулювання виборчих спорів можливе 

через запровадження системи електронного судочинства, тоді як 25% опитаних 

дали негативну відповідь і 4 % не змогли відповісти на поставлене запитання. 

 

 

Рис. 12. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, чи вирішить 

проблему оперативного врегулювання виборчих спорів запровадження 

системи електронного судочинства ?» 

Значна більшість респондентів 64% вважає, що за умови проведення 

місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 

областей є доцільним створення спеціальних виборчих дільниць на території 

обласних центрів вільної території України для реалізації активного виборчого 
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права внутрішніми переселенцями. Натомість, 26 % респондентів відкидають 

таку ідею. 10 % вагаються і не дають відповіді на поставлене запитання. 

 

 

Рис. 13. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте за умови 

проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях 

Донецької та Луганської областей чи є доцільним створення спеціальних 

виборчих дільниць на території обласних центрів вільної території 

України для реалізації активного виборчого права?» 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати опитування показали, що більшість респондентів 64%, 

вважають, що процес забезпечення та захисту виборчих прав в Україні є на 

неналежному рівні. Третина опитах визначають рівень, як належний і це 

говорить про значні проблеми в системі виборчого законодавства. Так, 

підтверджується зворотня гіпотеза №1. 

Серед випадків порушення законодавства щодо виборів, найчастіше, 

опитані обирали - спори, пов’язані із уточненням списку виборців 28 % та 

порушення прав осіб, уповноважених на представництво інтересів кандидатів на 

політичні посади чи їх довірених осіб 19 %. А найменше підтримки отримали: 

порушення інформаційних прав виборців 8 % та порушення режиму 

оприлюднення результатів виборів  6 %. І це, не повний перелік порушень, для 

більш чіткої картини необхідно проводити контроль та моніторинг якості 

реформування системи виборчого права. 

56% опитаних вважають механізм врегулювання виборчих спорів 

виборчими комісіями в Україні є не ефективним та не є дієвим. Натомість, 34% 

мають протилежну думку. Правове регулювання порядку виборчих спорів є 

ключовою гарантією забезпечення судового захисту виборчих прав громадян 

України. Так, підтверджується зворотня гіпотеза №3. 

На питання, щодо доцільності підвищення рівня професійного відбору 

суб’єктного складу дільничних та окружних виборчих комісій в Україні, 64% 

громадян підтримують ідею, так як професійна компетентність впливає на 

результат роботи. Висновок, який ми отримали у ході дослідження дає змогу 

підтвердити пряму гіпотезу №2. 

Найбільш пріоритетними критеріями, що мають висуватись до членів 

дільничних та окружних виборчих комісій, серед опитаних, виявились: наявність 

спеціальної фахової освіти рівня підготовки «бакалавр» чи «магістр» за такими 

напрямами, як «Право», «Міжнародне право», «Публічне управління та 
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адміністрування»; «Правоохоронна діяльність» 27% та проходження 

відповідних курсів підготовки та отримання сертифікату про успішність 

складання випускових випробувань 37%, найменше підтримки отримали: знання 

англійської мови 4 % та відсутність судимості чи її погашення на день 

формування виборчої комісії  13%. Це говорить про те, що знання законодавчої 

бази, а саме, виборчого законодавства є головним кроком до отримання посади 

в дільничних та окружних виборчих комісіях. 

Більше половини 67 % респондентів вважають, що було б доцільним 

функціонування в межах системи судового контролю за захистом виборчого 

права системи судів загальної юрисдикції, уповноважених на розгляд окремих 

категорій виборчих спорів, а 25 % не підтримують цю ідею та 8 % респондентів 

не змогли відповісти на це запитання або ж відмовилися від відповіді на нього. 

Висновок, який ми отримали у ході дослідження дає змогу підтвердити пряму 

гіпотезу №5. 

 На підтримку запровадження електронного голосування як напряму 

усунення правозастосовчих проблем, пов’язаних із уточненням списку виборців, 

виступили 56%, адже це суттєво економить час виборців та полегшує роботу 

дільничних та окружних виборчих комісій. 

45 % громадян підтримують пропозицію виключення із системи судового 

контролю за дотриманням  виборчих прав місцевих судів загальної юрисдикції, 

за умови запровадження системи електронного голосування. У свою чергу 71% 

респондентів вважає, що запровадження системи електронного судочинства 

вирішить проблему оперативного врегулювання виборчих спорів. Так, 

підтверджується пряма гіпотеза №6. 

Значна більшість респондентів 64% вважає, що за умови проведення 

місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 

областей є доцільним створення спеціальних виборчих дільниць на території 

обласних центрів вільної території України для реалізації активного виборчого 

права внутрішніми переселенцями. Лише 26 % респондентів відкидають таку 

ідею. Так, підтверджується пряма гіпотеза №4. 
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Оптимізація судового контролю щодо забезпечення реалізації виборчих 

прав є вагомими чинником для подальшого розвитку та на сучасному етапі 

євроінтеграції та модернізації України. Зміни в виборчому законодавстві і 

створення дієвих механізмів забезпечать стабільність і досконалість у 

майбутньому. Поява електронного голосування та судочинства надає змогу 

кожному громадянину швидше реалізувати своє виборче право та позбавить 

багатьох незручностей. А судовий контроль забезпечить ефективний механізм 

захисту та реалізації прав і свобод громадян. 

 

 


