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Загальна характеристика роботи 

 

Актуальність теми дослідження. Розпад СРСР започаткував новий етап у 

розвитку Східної Європи. У країнах цього регіону розпочалася 

трансформація політичних систем, цей процес не оминув Україну, Російську 

Федерацію та Республіку Білорусь. Перед державами, що багато років були 

складовими частинами Радянського Союзу, на початку 90-х років минулого 

століття постала можливість переходу від авторитарно-тоталітарної до 

демократичної політичної системи. 

Суттєвим чинником успішних трансформаційних перетворень є 

практика застосування демократії, виявом якої виступають періодичні 

вибори. Вони не лише забезпечують реалізацію права кожного громадянина 

на участь у державному управлінні, але й впливають на рівень довіри 

громадськості до обраної влади. Для того, щоб інститут виборів міг належно 

виконувати вказані функції, сам процес виборів повинен відповідати 

міжнародним і національним стандартам, бути неупередженим та відкритим. 

Забезпеченню прозорості та чесності виборів сприяє діяльність 

національних та міжнародних спостерігачів, оскільки навіть сам факт 

присутності спостерігачів на виборчих дільницях часто попереджує можливі 

правопорушення. На теренах колишнього СРСР міжнародне спостереження 

за виборами почало функціонувати тільки після його розпаду, з утворенням 

нових незалежних держав, які оголосили про перехід до демократії. Проте 

поширення на пострадянський простір практики міжнародного 

спостереження відбувалось із труднощами та перешкодами. Що стосується 

України, Російської Федерації та Республіки Білорусь, то діяльність 

міжнародних спостерігачів за виборами в цих країнах пов’язана з двома 

основними викликами: відсутністю демократичних традицій у процесі 

проведення виборів та наполегливими спробами авторитарних режимів 

“адаптувати” діяльність міжнародного спостереження до власних потреб. 

Останнє здійснювалося таким чином, щоб забезпечити свою 

зовнішньополітичну легітимність, залишаючи осторонь реалізацію 

політичних прав громадян. 

У сучасному світі важливість міжнародного спостереження за виборами 

широко визнана, воно дає змогу міжнародному співтовариству оцінювати 

стан забезпечення політичних прав людини та легітимність влади в цілому. 

Тому політологічний аналіз даної проблеми становить значний науковий 

інтерес і має необхідну актуальність. Дисертаційне дослідження покликане 

заповнити існуючі теоретико-методологічні й аналітичні прогалини в 

науковому вивченні процесів та механізмів міжнародного спостереження за 

виборами. 

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

виконане в рамках науково-дослідницької роботи кафедри міжнародних 

відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

– “Суспільно-політичні проблеми сучасних міжнародних відносин” (номер 

державної реєстрації №0112U000318).  
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

комплексне, об’єктивне вивчення теоретико-методологічних засад й 

політико-правових особливостей функціонування міжнародного 

спостереження за виборами на пострадянському просторі. 

Реалізація даної мети вимагає виконання таких дослідницьких завдань: 

∙ визначити й проаналізувати теоретичні концепти та методологію 

аналізу міжнародного спостереження за виборами; 

∙ дослідити нормативно-правові засади міжнародного спостереження за 

виборами в національному виборчому законодавстві та участь місій 

міжнародних спостерігачів у виборчих кампаніях в Україні; 

∙ висвітлити організацію міжнародного спостереження за виборчими 

процесами в Республіці Білорусь; 

∙ розглянути статус і повноваження міжнародних спостерігачів у 

Російській Федерації; 

∙ здійснити порівняльний аналіз особливостей функціонування 

міжнародного спостереження за виборами в Україні, Російській Федерації та 

Республіці Білорусь; 

∙ внести науково-практичні рекомендації щодо удосконалення 

вітчизняної практики міжнародного спостереження за виборами. 

У процесі роботи над дисертацією автор здійснювала перевірку 

наступної гіпотези: діяльність міжнародних спостерігачів за виборами на 

пострадянському просторі є важливим механізмом поширення демократії та 

забезпечення прав людини. 

Об’єктом дослідження виступає міжнародне спостереження за 

виборами. 

Предметом дослідження є міжнародне спостереження за виборами на 

пострадянському просторі (Україна, Російська Федерація, Республіка 

Білорусь), механізми та особливості його функціонування. 

Методологія дослідження. У процесі дослідженні теми дисертаційної 

роботи автор дотримувалася насамперед вимог загальнонаукових та 

філософських принципів, необхідних для пізнання політичних явищ 

(неупередженості та свободи наукових досліджень, комплексності 

досліджень, системності, діалектики, історизму, компаративістики, 

детермінізму, герменевтики, формальної логіки тощо). 

Концептуальною основою політологічного дослідження виступили 

методологічні засади інституціоналізму та неоінституціоналізму, а також 

конструктивізму, що дало змогу дослідити, у чому полягають закономірності 

розвитку й функціонування міжнародного спостереження за виборами, яким 

чином обираються ті чи інші форми діяльності міжнародних спостерігачів за 

виборами в залежності від певного інституційного середовища, у чому 

полягають особливості поведінки міжнародних спостерігачів як соціальних 

агентів тощо. 

Дисертаційне дослідження ґрунтувалося на ідеях теоретиків світової та 

вітчизняної політичної науки (С. Хайд, Е. Бьорланд, Дж. Келлі, Є. Юрійчук), 
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зокрема тих, у яких аналізуються проблеми методології та методики пізнання 

суспільно-політичних явищ і процесів. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в здійсненні першого в пострадянській політичній науці 

комплексного аналізу міжнародного спостереження за виборами в Україні, 

Російській Федерації та Республіці Білорусь як чинника функціонування 

демократичної політичної системи; визначенні його ролі та місця в процесі 

утвердження демократії та забезпечення політичних прав громадян. У 

результаті дослідження були отримані наступні положення, що 

відзначаються науковою новизною та виносяться на захист. 

Уперше: 

проаналізовано ґенезу процесів та процедур міжнародного 

спостереження за виборами на пострадянському просторі (на прикладі 

України, Російської Федерації та Республіки Білорусь); 

визначено й охарактеризовано якісний потенціал міжнародного 

спостереження за виборами, його переваги та недоліки та запропоновано 

науково-практичні рекомендації щодо розв’язання окремих проблем його 

функціонування; 

через узагальнення практики діяльності міжнародних спостерігачів 

визначено загальні тенденції та особливості розвитку міжнародного 

спостереження в Україні, Республіці Білорусь та Російській Федерації. 

Отримали подальший розвиток:  

визначено теоретичні концепти та методологію аналізу міжнародного 

спостереження за виборами; 

наукове розуміння ролі та місця міжнародного спостереження за 

виборами в процесі утвердження політичних прав людини та здійснення 

представницької демократії; 

змістовне наповнення висновку про те, що в умовах становлення й 

розвитку демократичної та правової державності дослідження міжнародного 

спостереження за виборами необхідно здійснювати через виявлення системи 

взаємозв’язків поміж особливостями діяльності міжнародних спостерігачів та 

типом політичного режиму країни, у якій здійснюється таке спостереження; 

дослідження особливостей функціонування «тіньового» ринку місій 

спостереження. 

Удосконалено: 

понятійний апарат вивчення міжнародного спостереження; 

аналіз місця та ролі міжнародного спостереження за виборами у 

виборчому процесі; 

функціональні характеристики діяльності місій міжнародного 

спостереження за виборами. 

Теоретичне і практичне значення дисертаційного 

дослідження визначається науковою новизною і полягає в можливості 

застосування його положень з навчальною та прикладною метою, а також у 

рамках подальших наукових досліджень. 
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Зібраний матеріал, теоретичні положення, висновки й узагальнення 

дисертації можуть бути використані у процесі розроблення й викладанні 

таких навчальних курсів як “Сучасні виборчі технології”, “Вибори і виборчі 

системи”, “Міжнародні організації”, “Міжнародні відносини”, “Зовнішня 

політика”, при підготовці навчально-методичної літератури, проведенні 

навчальних семінарів та вебінарів із цих предметів. Вони можуть бути 

корисними при розробці тренінгів для національних та міжнародних 

спостерігачів, членів виборчих комісій усіх рівнів, при визначенні 

концептуальних засад і нормативно-правових основ удосконалення взаємодії 

міжнародних та вітчизняних спостерігачів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації апробовані на засіданнях кафедри міжнародних відносин 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вони 

викладені в доповідях на наукових і науко-практичних конференціях, а саме: 

Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та молодих учених 

“Ломоносов-2010” (Москва, 2010); V Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів і аспірантів “Молода наука Волині: пріоритети та 

перспективи досліджень” (Луцьк, 2011); Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів та аспірантів “Розвиток політичної науки: європейські 

практики та національні перспективи” (Чернівці, 2011); “Міжнародній 

науково-практичній конференція студентів і аспірантів” Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна (Харків, 2012), VIII 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених “Актуальні проблеми зовнішньої політики України” 

(Чернівці 2014). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні результати дослідження 

викладені в 11 публікаціях, із них 6 – у фахових виданнях з політичних наук, 

що входять до переліку ДАК України, одна із них у закордонному виданні. 

Структура дисертації обумовлена метою та науковими завданнями. 

Робота побудована за проблемно-хронологічним принципом, складається із 

вступу, чотирьох розділів (9 підрозділів), висновків, списку використаних 

літератури (350 найменувань), додатків. Обсяг основного тексту дисертації 

становить 168 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У “Вступі” обґрунтовано вибір теми та актуальність дисертаційного 

дослідження, розкрито зв’язок із науковими програмами, сформульовано 

мету, завдання, визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, відзначено 

ступінь наукової новизни, теоретичне та практичне значення отриманих 

результатів роботи. 

Перший розділ “Теоретико-методологічні засади 

дослідження” складається з двох підрозділів. У першому 

підрозділі “Теоретичні концепти й методологія аналізу міжнародного 

спостереження за виборами” розглядаються теорії, концепції та поняття, які 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=63b604e616eb62892a2a63d73c219e08&url=http%3A%2F%2Flomonosov-msu.ru%2Frus%2Fevent%2F200%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=63b604e616eb62892a2a63d73c219e08&url=http%3A%2F%2Flomonosov-msu.ru%2Frus%2Fevent%2F200%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=63b604e616eb62892a2a63d73c219e08&url=http%3A%2F%2Flomonosov-msu.ru%2Frus%2Fevent%2F200%2F


7 

 

використовуються у дослідженні. Зазначається, що міжнародне 

спостереження за виборами забезпечує якісну оцінку виборів відповідно до 

міжнародних стандартів їх проведення. 

Вимога демократичної легітимності й різноманітні спроби імітувати її 

стали основними причинами поширення міжнародного спостереження за 

виборами. У політичній науці та виборчій практиці немає єдиного 

загальноприйнятого визначення даного поняття. Міжнародне спостереження 

за виборами трактується як систематичний, всеосяжний і ретельний збір 

інформації про закони, процеси й інститути, що мають відношення до 

проведення виборів, і про інші фактори загальних обставин, що стосуються 

проведення виборів; об’єктивний і кваліфікований аналіз такої інформації; 

формування висновків щодо перебігу виборчих кампаній у відповідності до 

міжнародних стандартів. Поряд із поняттям “спостереження” в політичній 

науці використовують таку дефініцію як “моніторинг”. Терміном 

спостереження зазвичай характеризують діяльність короткострокових місій. 

У той час як “моніторинг” є тривалішою діяльністю, як правило, цим поняття 

визначають роботу довгострокових місій. Сучасна інтерпретація 

міжнародного спостереження за виборами базується, з одного боку, на його 

самостійності та автономності щодо державних структур, а з іншого боку, – 

на потребі його функціонування виключно у відповідності до чинного 

законодавства та правового порядку. 

Новий вимір дослідженню надано застосуванням принципів 

міждисциплінарного й системного підходів. Концептуальними основами 

політологічного дослідження міжнародного спостереження за виборами 

виступили інституціоналізм, неоінституціоналізм, а також конструктивізм, 

структуралізм і політичний прагматизм. Загальнонауковими засадами, які 

покладені в основу вивчення сутності, змісту та особливостей методології 

дослідження міжнародного спостереження за виборами в Україні, Російській 

Федерації та Республіці Білорусь, є принципи неупередженості та свободи 

наукових досліджень, комплексності дослідження, системності, діалектики, 

історизму, компаративістики, детермінізму, герменевтики, дотримання вимог 

формальної логіки. При дослідженні міжнародного спостереження за 

виборами застосування нормативного підходу дало змогу сформулювати 

висновки щодо забезпечення оптимального стану його функціонування із 

врахуванням реальних можливостей, а емпіричного – отримати узагальнення 

на основі збору, систематизації та аналізу фактологічного матеріалу. 

Чинники мотивації політичних лідерів до запрошення міжнародних 

спостерігачів визначалися через використання економічного та 

адвокаційного підходів. 

Серед методів дослідження міжнародного спостереження за виборами 

слід назвати передусім системний (цей метод застосовувався при аналізі 

міжнародного спостереження як вагомого чинника проведення виборчих 

кампаній у контексті функціонування політичних систем України, Російської 

Федерації та Республіки Білорусь), структурно-функціональний (його 

застосування уможливило дослідження організаційної структури 
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міжнародного спостереження та дозволило розглянути його як цілісну 

систему, що складається з певного комплексу взаємопов’язаних елементів з 

чітко визначеними функціями), порівняльний (на його основі виокремлено 

риси подібності та відмінності здійснення спостереження в окремих країнах, 

дедуктивні теоретичні моделі міжнародного спостереження та індуктивні 

методи їх верифікації), історико-ретроспективний (прослідковано основні 

етапи розвитку й функціонування міжнародного спостереження за 

виборами), логічний (відтворено реальний історичний процес у його 

теоретичній формі, у системі понять). Завдяки біхейвіористському методу 

автор проаналізувала поведінку індивідів, зумовлену не певними цінностями 

й нормами, а конкретною ситуацією, зокрема присутністю на виборчих 

дільницях спостерігачів. Загальні висновки дослідження було здійснено на 

основі залучення та використання індуктивного методу. Вивчення та 

дослідження законодавчих і нормативно-правових документів базувалося на 

використанні методу контент-аналізу. Звернення до синергетичного методу 

дозволило дослідити міжнародне спостереження за виборами як в умовах 

стабільних політичних перетворень, так і в умовах політичної нестабільності, 

проаналізувати мету або бажаний результат його функціонування, визначити 

основні чинники, що впливають на формування, становлення, реалізацію всіх 

його елементів. 

Використання сукупності цих теоретико-методологічних засад 

дослідження дало можливість проаналізувати сутність і визначити впливи 

міжнародного спостереження за виборами на пострадянському просторі на 

країни цього регіону. 

У другому підрозділі “Політологічний аналіз стану наукової розробки 

проблеми” зроблено аналітичний огляд літератури та охарактеризовано 

джерела з досліджуваної проблеми. Відзначено, що проблема належить до 

малодосліджених в українській політичній науці. Спостерігачі оцінюють 

проведення виборів, виходячи з міжнародних вимог і стандартів, з 

урахуванням відповідних норм національного права. Саме тому до першої 

групи джерел віднесено міжнародні стандарти гарантування реалізації та 

захисту виборчих прав громадян і проведення виборів, відображені в таких 

документах: “Загальна декларація прав людини”, “Міжнародний пакт про 

громадянські та політичні права”, “Кодекс належної практики у виборчих 

справах”. До другої групи джерел дослідження входять доповіді, висновки, 

резолюції, рекомендації органів Ради Європи, насамперед Європейської 

Комісії за демократію через право (Венеціанська Комісія), а також 

Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів і Конгресу місцевих та 

регіональних влад. Правові основи діяльності спостерігачів відображено в 

законодавстві кожної країни – наступній групі джерел дослідження. 

Застосування національних стандартів дозволило конкретизувати загальні 

міжнародні норми та врахувати особливості національних правових систем і 

правових традицій. Важливим джерелом виступили нормативно-правові 

засади виборів — це не тільки закони про вибори, а й низка інших законів, 

що регулюють питання, пов’язані з виборами, постанови Кабінету Міністрів, 
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Центральної виборчої комісії, Указів Президента. Цінну інформацію, 

особливо з науково-практичної точки зору, містять інформаційно-аналітичні, 

довідкові, науково-методичні матеріали, матеріали конференцій, що 

складають наступну групу джерел. Найповніше міжнародні стандарти з 

організації виборів і здійснення спостереження за їх проведенням 

відображено в “Керівництві зі спостереження за виборами Бюро з 

демократичних інститутів і прав людини (далі – БДІПЛ) Організації з 

безпеки і співробітництва в Європі”, “Декларації про критерії вільних і 

справедливих виборів”, “Handbook for Domestic Election Observers, 

OSCE/ODIHR”. 

Відповідно до наукової розробки проблеми ключовими для розуміння 

ролі міжнародного спостереження за виборами стали концептуальні 

монографії та статті іноземних авторів, зокрема: Сюзан Д. Хайд, Еріка 

Бйорнланда, Джудіт Келлі. Окремі важливі аспекти дослідження 

міжнародного спостереження за виборами знайшли відображення в роботах 

українських і зарубіжних авторів: С. Пунтуса, Є. Назарової, А. Вешнякова, 

Ю. Ключковського, В. Красінського, Дж. Хартлєнда, Г. Перепелиці, 

Л. Кочубей, Р. Калитчака, М. Кочеткової, Є. Юрійчук, В. Бебика, I. Видріна, 

B. Лучинa, А. Давидова, І. Ждановича, В. Прохоренка, А. Бузина, 

А. Фирсовa, А. Фомина, Т. Карозерса, Е. Брахма, С.Кетча, Д. Донно, 

М. Мягкова. Заслуговує на увагу дисертаційна робота вітчизняної дослідниці 

Г. Шкірі, присвячена законодавчому забезпеченню участі офіційних 

спостерігачів у процесі виборів Президента України. Правовий статус 

спостерігачів, принципи, якими керуються місії, права та обов’язки 

спостерігачів, аналіз організаційних та правових засад міжнародного 

спостереження в російському законодавстві про вибори та його ролі в 

російській виборчій системі проаналізовано в дисертаціях А. Жиляєва та Р. 

Рябчикова, а в Республіці Білорусь – у дослідженні Н 

Малишевського. Беззаперечно, праці вчених мають важливу наукову та 

практичну цінність. Незважаючи на це визнання, слід констатувати 

відсутність у політичній науці комплексного аналізу досліджуваної 

проблематики. 

У другому розділі “Міжнародне спостереження за виборами в Україні: 

інституційні основи та механізми функціонування” викладено та 

проаналізовано еволюцію нормативно-правової бази та ґенезу участі й 

діяльності міжнародних спостерігачів у виборчих процесах в Україні. 

У підрозділі 2.1 “Нормативно-правові засади діяльності місій 

міжнародного спостереження за виборами у національному виборчому 

законодавстві України” відзначено те, що підготовка та проведення виборів 

регулюються національним виборчим законодавством. Адже в сучасній 

демократичній системі управління вибори повинні відігравати одну з 

найважливіших ролей, виходячи як з інституційного, так із інструментально-

функціонального підходів. Спостереження за національними виборами 

безпосередньо сприяє захисту та реалізації фундаментальних прав людини, 

оскільки предметом моніторингу виступають особливості дотримання та 
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реалізації таких прав та основних свобод, як свобода висловлювання, свобода 

пересування, право на мирні зібрання тощо. Застосування національних 

стандартів дозволяє конкретизувати загальні міжнародні норми та 

враховувати особливості національних правових систем і правових традицій. 

Оскільки Конституція має найвищу юридичну силу, усе інше законодавство 

автором перевірялось з огляду на відповідність її положенням і принципам. 

Україна належить до невеликого числа держав-членів Ради Європи, 

законодавство встановлює статус і широкі повноваження міжнародних 

спостерігачів: Закон України “Про вибори Президента України”, Закон 

України “Про вибори народних депутатів України”, Закон України “Про 

вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів”, Закон України “Про Центральну 

виборчу комісію” із найновішими змінами. Існує також значна кількість 

підзаконних нормативних актів, що регулюють виконання вимог законів 

органами, на які покладено обов’язок забезпечення підготовки проведення 

виборів. Це акти, видані, насамперед, Центральною виборчою комісією, а 

також Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами 

виконавчої влади. У проаналізованих нормативно-правових документах 

сформульовано головні принципи функціонування міжнародного 

спостереження за виборами. 

Усі законодавчі акти чітко визначають значний обсяг повноважень 

міжнародних спостерігачів, у тому числі право їх присутності на засіданні 

виборчих комісій, при проведенні голосування і підрахунку голосів, право 

спостереження за діяльністю виборчої комісії при проведенні голосування та 

підрахунку голосів на будь-якій відстані. Національне виборче законодавство 

загалом відповідає міжнародним стандартам демократичних виборів. Однак у 

дисертації виокремлено деякі аспекти, стосовно яких виникають сумніви 

щодо такої відповідності; зокрема в окремих випадках норми законодавства 

не створюють належних правових умов для практичного дотримання 

задекларованих стандартів. У зв’язку з цим не припиняються спроби 

вдосконалення виборчого законодавства в напрямі врахування проблем і 

недоліків, виявлених під час проведення виборів, а також приведення його у 

відповідність до міжнародних стандартів демократичних виборів. 

У підрозділі 2. 2  “Участь місій міжнародних спостерігачів у виборчих 

кампаніях в Україні” розкрито взаємозв’язок між оцінкою виборів 

міжнародними спостерігачами та інтересами політичних сил, що приходять 

до влади. Після розпаду СРСР в Україні спостерігається активна незавершена 

трансформація політичної системи, що передбачає покращення виборчого 

законодавства. Одним із визначальних чинників, спрямованих на те, щоб 

зробити виборчий процес максимально прозорим і таким, який відповідав би 

основним правам людини, є функціонування міжнародного спостереження за 

виборами в умовах виборчої кампанії, реалізація якого здійснюється за 

допомогою іноземних спостерігачів і міжнародних місій. Спостереження за 

виборами забезпечують такі організації як Європейський Парламент, Рада 

Європи, Парламентська Асамблея НАТО, ОБСЄ (Бюро Демократичних 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=63b604e616eb62892a2a63d73c219e08&url=http%3A%2F%2F%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=63b604e616eb62892a2a63d73c219e08&url=http%3A%2F%2Fassembly
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Інституцій та Прав Людини ОБСЄ (ОБСЄ/БДІПЛ)), Європейська мережа 

організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), Фонд Конрада 

Аденауера, Парламентська Асамблея Британської Співдружності, 

Міжнародна неурядова організація “CANADEM”, Міжнародна організація зі 

спостереження за виборами “CIS-EMO” (Commonwealth of the Independent 

States - Election Monitoring Organization), Український Конгресовий Комітет 

Америки, Світовий Конгрес Українців, Організація за демократію та 

економічний розвиток ГУАМ, Міжпарламентська Асамблея СНД. 

Україна за ступенем інтенсивності належить до держав із так званим 

“повномасштабним прийняттям” міжнародних спостерігачів. У переважній 

більшості (за винятком окремих виборчих кампаній, зокрема, виборів 

Президента України 2004 року, коли міжнародні спостерігачі від ОБСЄ, Ради 

Європи, Європейського парламенту та Парламентської асамблеї НАТО, 

ґрунтуючись на конкретних фактах, заявили про відхід від міжнародних 

демократичних стандартів) на основі аналізу звітів офіційних спостерігачів, 

які містять цінні рекомендації щодо вдосконалення виборчих процедур, 

можемо констатувати відповідність вітчизняних виборчих процесів більшості 

міжнародних стандартів демократичних виборів. До позитивних зрушень у 

проведенні окремих виборчих кампаній варто віднести: безперешкодний 

процес реєстрації кандидатів; ЗМІ забезпечують всебічне висвітлення 

кампанії й тим самим дозволяють партіям та блокам донести до виборців свої 

програмні заяви; передвиборча кампанія проводиться в цілому динамічно та 

без перешкод; Центральна виборча комісія керує виборчим процесом загалом 

прозоро, узгоджено, професійно з дотриманням майже всіх визначених 

законом кінцевих строків виконання; втілення в життя вже давно 

пропонованих ОБСЄ/БДІПЛ рекомендацій призвело до законодавчого 

закріплення можливості офіційної акредитації ЦВК національних 

незалежних організацій зі спостереження; переформування списків виборців 

у загальнодержавному масштабі з метою усунення недоліків, виявлених 

протягом попередніх виборчих кампаній, незважаючи на обмежений час, стає 

свідченням політичної волі та показником удосконалення виборчих 

процедур. Однак нами виявлено та проаналізовано певні недоліки, зокрема, 

значну кількість дільничних виборчих комісій (ДВК) часто сформовано із 

затримкою через те, що лише деякі політичні партії змогли своєчасно 

запропонувати передбачену законодавством кількість кандидатур до складу 

комісій; Конституційний суд не зміг працювати протягом всього виборчого 

процесу (Вибори до Верховної Ради України 2006 р.); в окремих виборчих 

дільницях кількість зареєстрованих виборців перевищує передбачену 

максимальну їх кількість. Кількість місій ОБСЄ, Парламентської Асамблеї 

РЄ, Конгресу регіональних та місцевих влад, Європейського парламенту, 

Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї Британської 

Співдружності, Канадсько-Української Фундації, КАНАДЕМ, Українським 

Конгресовим Комітетом Америки та Світовим Конгресом Українців вказує 

на важливість виборчих процесів в Україні для світової спільноти, яка 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=63b604e616eb62892a2a63d73c219e08&url=http%3A%2F%2Fwww.enemo.eu%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=63b604e616eb62892a2a63d73c219e08&url=http%3A%2F%2F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=63b604e616eb62892a2a63d73c219e08&url=http%3A%2F%2F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=63b604e616eb62892a2a63d73c219e08&url=http%3A%2F%2Fcis-emo
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=63b604e616eb62892a2a63d73c219e08&url=http%3A%2F%2F%D1%81%D0%BD%D0%B3
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неодноразово підкреслює свою підтримку процесу демократичних 

трансформацій в українському суспільстві. 

Розділ третій “Діяльність міжнародних спостерігачів за виборами в 

Республіці Білорусь та Російській Федерації” складається з двох підрозділів, 

у яких досліджено місце та роль місій міжнародного спостереження за 

виборами у виборчих процесах Російської Федерації та Республіки Білорусь. 

У підрозділі 3.1 “Організація міжнародного спостереження за 

виборчими процесами в Республіці Білорусь” доведено, що в складних 

умовах суспільно-політичного розвитку за інтенсивністю (частотою) 

спостереження Республіка Білорусь належить до держав із середнім ступенем 

моніторингу виборчих кампаній (місії БДІПЛ направлялися більше, ніж на 

25%, але менше, ніж на 75% національних виборів, що відбулися). 

Проведення виборів у Республіці Білорусь регулюється Конституцією, 

Виборчим кодексом країни, окремими законами: “Про референдум (народне 

голосування) в Республіці Білорусь”, “Про вибори Президента Республіки 

Білорусь”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Республіки Білорусь”. 

Моніторинги виборчих кампаній, проведені міжнародними 

спостерігачами в Республіці Білорусь (за винятком спостерігачів від РФ, які, 

як правило, позитивно оцінюють всі виборчі кампанії), їх проміжні та 

підсумкові звіти засвідчили невідповідність виборчого законодавства та 

процедур країни світовим стандартам. Ця невідповідність проявляється в 

існуючому порядку формування Центральної комісії з виборів (Президент РБ 

призначає шість членів Центральної комісії, включаючи голову, а шість 

інших членів обираються контрольованою Президентом верхньою палатою 

парламенту – Радою Республіки). Така процедура викликає сумніви в її 

об’єктивності при вирішенні питань, що виникають у ході підготовки і 

проведення, визначенні результатів загальнонаціональних виборів. Також це 

стосується процедур оскарження результатів голосування тощо. Усе це 

засвідчує тенденцію до збереження й консервування авторитарного режиму в 

РБ. 

Проте сам факт здійснення міжнародного спостереження за виборами, 

вироблені рекомендації (створення належних умов для діяльності політичних 

партій; безперешкодний доступ усіх суб’єктів виборчого процесу до засобів 

масової інформації; громадський контроль за ходом виборів і результатами 

голосування, а також гласність у ході виборів й обов’язкове опублікування 

підсумків виборів) засвідчують постійне прагнення світової спільноти 

спрямувати виборчі процедури Республіки Білорусь у демократичне русло й 

готовність допомогти країні в цьому. 

У підрозділі 3.2 “Статус та повноваження міжнародних спостерігачів у 

Російській Федерації” розглядається законодавче закріплення діяльності 

міжнародних спостерігачів за виборами в РФ та його еволюція. 

Міжнародне спостереження за виборами регулюється рядом законів та 

постанов ЦВК, які окреслюють внутрішньодержавні рамки його 

функціонування. Це, зокрема, Конституція Російської Федерації, 

Федеральний закон “Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у 
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референдумі громадян РФ”, Федеральних законах “Про вибори Президента 

Російської Федерації”, “Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних 

Зборів Російської Федерації”, постановах ЦВК, у Виборчому кодексі 

Російської Федерації (який поки що перебуває на стадії законопроекту). 

У Російській Федерації, так як і в інших окремих державах 

пострадянського простору (Республіка Білорусь, Азербайджан, Таджикистан 

та Узбекистан), спостерігається тенденція до посилення авторитаризму, а 

тому  факт присутності міжнародних спостерігачів у контексті 

функціонування міжнародного спостереження за виборами та особливо 

практична сторона їх діяльності обумовлюється цією особливістю. 

Підготовка до виборів у Російській Федерації, як правило, добре організована 

технічно. Водночас мусимо констатувати злиття державних інститутів та 

структур правлячої партії, обмеження політичної конкуренції, відсутність 

справедливих і рівних умов та можливостей для різних політичних сил. 

Відзначимо, що виборчим комісіям бракує незалежності, більшість ЗМІ є 

упередженими щодо суб’єктів виборів, а органи державної влади надмірно 

втручаються у виборчий процес на різних його етапах. Варто наголосити на 

тому, що офіційна Росія загалом дотримується конфронтаційного підходу в 

ставленні до БДІПЛ/ОБСЄ та інших європейських місій спостерігачів. 

Розділ четвертий “Порівняльний аналіз міжнародного спостереження за 

виборами в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь” присвячено 

дослідженню та виокремленню спільних і відмінних рис у діяльності 

міжнародних спостерігачів на теренах трьох пострадянських держав. 

У підрозділі 4.1 “Міжнародне спостереження за виборами на 

пострадянському просторі та його керівні принципи: відповідність 

міжнародним стандартам” розглядаються головні принципи, аналіз яких 

дозволив розкрити зміст діяльності міжнародних спостерігачів, визначити їх 

права, обов’язки, повноваження, способи взаємодії із уповноваженими 

органами та особами у країні-реципієнті. Міжнародне спостереження за 

виборами реалізується відповідно до принципів, які становлять міжнародні 

виборчі стандарти. До останніх належать принципи міжнародного права, 

розроблені в рамках відповідних міжнародних організацій. Вони охоплюють 

виборчі права громадян, організацію та проведення виборів, приймаються 

національним законодавством держав-членів міжнародної спільноти з метою 

уніфікації виборчого законодавства та виборчого процесу, гарантування його 

демократичного проведення. До основних міжнародних стандартів 

виборчого процесу й виборів автор відносить: принцип періодичності 

(вибори повинні відбуватись періодично, через визначені на законодавчому 

рівні проміжки часу, період часу між кожними наступними виборами не 

повинен бути необґрунтовано довгим); принцип дійсності (принцип 

істинності) означає те, що результати виборів мають 

відображати волевиявлення громадян; принцип свободи передбачає 

дотримання всіх прав та основних свобод людини до, під час і після 

виборчого процесу; принцип справедливості полягає в забезпеченні для всіх 

кандидатів рівних можливостей, а також у рівності кандидатів перед законом 
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та органами державної влади, принцип універсальності означає, що всі 

громадяни, які досягли відповідного віку, повинні мати можливість 

реалізувати своє виборче право, принцип таємного голосування полягає в 

тому, що кожен виборець повинен голосувати особисто, без присутності 

інших осіб, у спеціальній кабіні для голосування; принцип відповідальності 

вимагає, щоб усі обранці, вступаючи на виборну посаду, визнавали свою 

відповідальність перед виборцями. Російській науковець А. Жиляєв 

виокремлює такі принципи правового статусу міжнародних спостерігачів: 

принцип законності, принцип самостійності та незалежності діяльності, 

принцип невтручання та неупередженості, принцип єдності прав та 

обов’язків, репрезентативності та покровительства. У сукупності ці 

принципи й їх реалізація складають основи функціонування міжнародного 

спостереження за виборами. 

У підрозділі 4.2 “Особливості та специфіка функціонування 

міжнародного спостереження за виборами в Україні, Російській 

Федерації та Республіці Білорусь” з’ясовано, що функціонування 

міжнародного спостереження за виборами в Україні розвивалося більш 

стрімкими темпами в законодавчому плані та наразі є більш адаптованим до 

європейських стандартів у сфері захисту прав людини в порівнянні з 

Російською Федерацією та Республікою Білорусь. 

Усі три держави пройшли складний шлях створення власного правового 

поля з моменту проголошення ними незалежності та тою чи іншою мірою 

окреслили роль і місце міжнародного спостереження за виборами у 

виборчому процесі. До кінця 90-х років у жодній із цих країн не існувало 

чіткої правової диференціації спостереження на національне та міжнародне, 

що призводило до певних труднощів у практиці реалізації останнього. Проте 

вже на початку 2000-х років такий розподіл відбувся, у результаті чого 

міжнародне спостереження було визначено як таке, що не має суб’єктності у 

внутрішньому виборчому процесі і не може прямо впливати на його хід та 

результати. Таке положення повною мірою відповідає міжнародній правовій 

практиці, у рамках якої функціонує міжнародне спостереження за 

виборами. Україна й Російська Федерація на рівні національних законів 

окреслили діяльність міжнародного спостереження, у той час як у Республіці 

Білорусь нормативне регулювання міжнародного спостереження покладено 

на підзаконні акти, які носять форму Постанов ЦВК. 

Серед російських і білоруських суб’єктів виборчого права де-юре не 

визначено державного інституту, який би володів монопольним правом 

запрошувати міжнародних спостерігачів. Зазвичай кожен із суб’єктів 

направляє запрошення тим зарубіжним партнерам, які володіють 

аналогічним із ним статусом. На відміну від права РФ та РБ, в українському 

законодавстві практикується інший підхід, відповідно до якого офіційні 

спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються 

саме Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації 

зазначаються у зверненні, яке подається іноземними державами, 

міжнародними організаціями до ЦВК безпосередньо або через Міністерство 
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закордонних справ України. Таку позицію України можна розцінювати як 

більш відкриту до співпраці та неупереджену щодо міжнародних організацій. 

Як в Україні, так і в Російській Федерації та Республіці Білорусь зафіксовано 

право спостерігачів здійснювати спостереження за всіма етапами виборчого 

процесу, що, у свою чергу, дає змогу сформулювати більш об’єктивні оцінки 

результатів виборів з урахуванням національного політичного контексту. 

Спостерігачі мають змогу: глибше ознайомитися з нормативно-правовою 

базою проведення виборів, її дієвістю та відповідністю до існуючої практики 

виборів; провести перевірку списків виборців; здійснити моніторинг ЗМІ; 

відслідкувати процес реєстрації кандидатів та партій, дотримання принципу 

справедливості стосовно всіх членів виборчого процесу; провести роботу з 

підвищення політичної освіченості виборців. 

Спільним для позиції трьох держав щодо міжнародного спостереження є 

те, що спостерігачі фіксують порушення (різні за рівнем інтенсивності), які в 

сукупності можуть свідчити, що вибори були сфальсифіковані. Водночас 

встановлено певні відмінності в роботі різних міжнародних організацій у 

царині спостереження за виборами. Наприклад, термін подачі офіційного 

звіту різниться між представниками різних місій. Так, спостерігачі від ПАРЄ, 

ПА ОБСЄ, БДІПЛ ОБСЄ, ENEMO оголошують їх приблизно через два місяці 

з моменту проведення виборів. А спостерігачам від країн Співдружності 

Незалежних Держав чи Шанхайської Організації Співробітництва вистачає 

декількох днів для підбиття остаточних підсумків. Таку різницю можна 

пояснити тим, що європейські організації зі спостереження мають доволі 

складний механізм обробки даних моніторингу, а також зважають на 

визнання результатів виборів громадянами країни, політичними 

конкурентами та представниками інших держав. Що стосується СНД та 

ШОС, то автор вважає, що ці місії є доволі залежними від поточної 

кон’юнктури й орієнтовані на зовнішньополітичні інтереси РФ. 

У підрозділі 4.3 “Порівняння легітимаційних засад висновків місій 

міжнародного спостереження ОБСЄ, ПАРЄ та СНД на виборах в Україні, РФ 

та РБ” розкрито роль міжнародного спостереження за виборами для 

отримання зовнішньополітичної легітимації. Санкції економічного та 

політичного характеру вважаються чи не єдиним дієвим інструментом 

коригуючого впливу міжнародної спільноти на державу, яка порушує 

виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань. Міжнародне 

спостереження за виборами не може бути розцінене як втручання у внутрішні 

справи держави, за винятком випадків, коли було встановлено факти дій 

міжнародних спостерігачів, що не відповідають їх статусу. Міжнародне 

спостереження за виборами в Україні, РФ та Республіці Білорусь можна 

вважати усталеною практикою зовнішньої легітимації виборів. Навіть у 

випадках, коли західні місії спостереження відмовляються спостерігати за 

виборами, процес яких не залишає надій на чесний результат, спостереження 

ведеться місіями СНД та, у випадку РФ, – ШОС. Це можна пояснити 

важливістю міжнародного спостереження з точки зору зовнішньополітичної 

легітимації. Між місіями ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, з одного боку, та СНД і ШОС, 
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з іншого, існує суттєва відмінність. Вона полягає в тому, що джерелом 

легітимаційних висновків перших є примат прав людини, а других – 

суверенітет держави, у якій проводяться вибори, а фактично визнання прав 

чинної влади на самозбереження та відтворення існуючого політичного 

режиму. 

У висновках викладено результати дослідження, основний зміст яких 

виноситься на захист: 

1. Міжнародні виборчі стандарти побудовані на принципах 

міжнародного права, більшість із яких було закладено Загальною Декларації 

прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН. Визначивши право 

людини брати участь в управлінні своєю країною, Декларація заклала 

основні демократичні стандарти виборів: загальне, рівне, пряме виборче 

право громадян при дотриманні таємниці голосування або використанні 

інших форм голосування, що забезпечують свободу волевиявлення. Контроль 

за дотриманням цих принципів у ході виборчого процесу забезпечується 

шляхом міжнародного спостереження, яке остаточно утвердилося з 

прийняттям “Декларації принципів міжнародного спостереження за 

виборами” та “Кодексу поведінки міжнародних спостерігачів за виборами”. 

Ці та інші міжнародно-правові норми закріплюють статус міжнародного 

спостереження за виборами. 

2. Об’єктивне міжнародне спостереження за виборами відіграє важливу 

роль у забезпеченні точної та неупередженої оцінки характеру виборчих 

процесів. Для здійснення цієї ролі необхідним є наявність надійних методів 

контролю за виборчим процесом. Не менш важливим є співробітництво 

організацій, які його здійснюють, із державними органами влади, учасниками 

електоральних процесів (політичними партіями, кандидатами), 

національними організаціями зі спостереження за виборами. Завдяки 

використанню цих можливостей, міжнародне спостереження може 

підвищити авторитетність виборчих процесів, зокрема шляхом недопущення 

й розголошення порушень, випадків фальсифікації, через внесення 

рекомендацій щодо покращення процесу виборів. Успішне міжнародне 

спостереження може сприяти підвищенню довіри та поінформованості 

громадськості, де це необхідно; сприяти більш активній участі виборців; 

послабленню потенційних факторів виникнення конфліктів у зв’язку з 

виборами. У політичній науці та виборчій практиці немає єдиного 

загальноприйнятого визначення даного поняття. Найбільш оптимальним, на 

думку автора, є трактування міжнародного спостереженням за виборами як 

цілеспрямованого, систематичного, всеохоплюючого й ретельного збору 

інформації про виборчий процес та її об’єктивний аналіз офіційно 

запрошеними й акредитованими уповноваженими представниками 

міжнародних місій з метою забезпечення демократичних прав та 

відповідності міжнародним стандартам, результатом діяльності яких є 

попередні заяви, рекомендації, підсумкові звіти. 

3. Міжнародні стандарти проведення виборів є рамковими принципами 

проведення виборчих кампаній. Саме тому спостерігачі оцінюють 
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проведення виборів, виходячи з міжнародних вимог та враховуючи 

відповідні норми національного права. Національне виборче законодавство 

України чітко визначає та встановлює значний обсяг повноважень 

міжнародних спостерігачів. Однак залишаються неврегульованими деякі 

аспекти (використання адміністративного протекціонізму, лобізму, підкупу 

електорату, прояви фальсифікації результатів виборів, посадові зловживання 

при проведенні агітації), стосовно яких виникають сумніви щодо такої 

відповідності. В окремих випадках діючі норми виборчого законодавства не 

створюють умов для належного дотримання задекларованих стандартів. У 

зв’язку з цим не припиняються спроби вдосконалення виборчого 

законодавства, спрямовані на врахування проблем і недоліків, виявлених під 

час проведення виборів, а також приведення його у відповідність до 

міжнародних стандартів демократичних виборів. У переважній більшості (за 

винятком виборів Президента України 2004 р.) на підставі аналізу звітів 

міжнародних спостерігачів, що містять цінні рекомендації для удосконалення 

виборчих процедур, можемо констатувати відповідність виборчих процесів в 

Україні (виборчі кампанії 2005-2009 рр., 2014 р.) міжнародним стандартам 

демократичних виборів. 

4. Оновлення органів влади є звичайним процесом для стабільних 

демократичних режимів. Цілковито інше ставлення до виборчих дій виникає 

в умовах авторитарного або транзитно-нестійкого (у системному відношенні) 

політичного режиму. Саме такий тип політичного режиму, який 

прикривається демократичними, у тому числі, й виборчими процедурами, 

притаманний Республіці Білорусь та Російській Федерації. Вибори в РБ 

відбуваються у відповідності до положень Конституції та Виборчого 

кодексу, які часто допускають подвійне тлумачення окремих норм. І хоча в 

цілому законодавство цієї країни про вибори містить юридичні положення, 

що базуються на міжнародних виборчих стандартах, покращення технічного 

характеру, як бачимо, є малоефективними без політичної волі керівництва 

держави, свідченням цього можуть слугувати такі недоліки й прогалини 

практичної організації виборів: не забезпечено рівний доступ до засобів 

масової інформації для всіх кандидатів і партій, що беруть участь у виборах; 

допускається тиск на опозиційних кандидатів, а також прямі фальсифікації; 

вибори відбуваються у відповідності до положень виборчого кодексу, які 

часто допускають подвійне тлумачення юридичних норм (для прикладу, 

виборчий кодекс РБ передбачає витрати на виборчий процес з 

республіканського, відповідного місцевого бюджету, або спеціального 

позабюджетного фонду, контрольованого Центральною комісією, зрозуміло, 

що в таких умовах домінує та політична сила, яка має доступ до 

адміністративного ресурсу), Центральна комісія не допускає присутності 

“небажаних” спостерігачів, мінімізуючи таким чином можливості 

незалежного зовнішнього спостереження за ходом підготовки й проведення 

виборів. 

5. Виборче законодавство РФ регламентує право присутності 

міжнародних спостерігачів при проведенні голосування (у тому числі 
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дострокового), підрахунку голосів, підведенні підсумків голосування в 

приміщенні для голосування. Однак попри високий з технічної точки зору 

рівень організації, вибори в державі загалом не відповідають принципам 

демократичних виборів. Особливо це стосується ставлення до кандидатів з 

боку ЗМІ, рівних можливостей для всіх кандидатів та дотримання таємниці 

голосування, партійного плюралізму, політичної конкуренції, злиття 

державних органів та структур правлячої партії. Особливістю міжнародного 

спостереження в РФ є непоодинокі факти (парламентські вибори 2007 р., 

президентські вибори 2008 р.) перешкоджання роботі міжнародних 

спостерігачів виборів через затримку оформлення для них віз та отриманням 

запрошення за місяць до виборів, що унеможливлювало розгортання 

повномасштабної місії та належного виконання своїх функцій. 

6. Міжнародне спостереження, як практика, що мала місце у виборчих 

процесах України, Російської Федерації та Республіки Білорусь, випередило 

його нормативно-правове оформлення в цих країнах. У 2000-х роках 

міжнародне спостереження було інституціоналізовано та визначено як таке, 

що не має суб’єктності у внутрішньому виборчому процесі і не може 

безпосередньо впливати на його хід, у свою чергу повною мірою відповідає 

міжнародній правовій практиці, у рамках якої воно функціонує. Якщо 

Україна і РФ окреслили діяльність міжнародного спостереження на рівні 

національних законів, то у РБ це визначено підзаконними актами у вигляді 

Постанов ЦВК. 

7. В Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь діяльність 

місій міжнародного спостереження за виборами стала важливою умовою 

легітимації влади. У той же час тут сформувалася певна негативна тенденція, 

коли разом із місіями міжнародних спостерігачів від європейських 

організацій, які мають репутацію незалежних та об’єктивних, масово 

запрошуються місії спостереження від таких організацій як СНД чи ШОС. 

Оцінні звіти останніх, зазвичай, суттєво відрізняються від європейських місій 

у тому, що спостерігачі від СНД та ШОС визнають вибори в Україні, 

Російській Федерації та Республіці Білорусь чесними та демократичними 

незалежно від особливостей перебігу виборчого процесу. Натомість місії від 

БДІПЛ, ОБСЄ та РЄ знаходять у їх проведенні низку недоліків, порушення 

прав громадян, виступають із критичними зауваженнями. До спільних рис 

функціонування міжнародного спостереження за виборами варто віднести 

той факт, що всі три державиокр еслили роль і місце міжнародного 

спостереження за виборами у виборчому процесі на рівні національного 

законодавства. Принцип самостійності та незалежності спостерігачів в 

українському, російському та в білоруському законодавствах закріплюється 

наявністю правової норми. Матеріально-фінансове забезпечення міжнародна 

місія зі спостереження за виборами бере на себе. Відмінними рисами 

функціонування міжнародного спостереження за виборами в Україні, РФ та 

РБ є відсутність серед російських і білоруських суб’єктів виборчого права де-

юре того інституту, який мав би монопольне право запрошувати 

міжнародних спостерігачів. В Україні таким інститутом виступає ЦВК. 
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8. Діяльність міжнародного спостереження за виборами потребує 

подальшого вдосконалення. Такі можливості на пострадянському просторі 

полягають у розширенні масштабу діяльності місій міжнародного 

спостереження. Адже навіть найбільш прискіпливий моніторинг у день 

виборів є важливим, але не достатнім засобом забезпечення їх 

демократичного проведення. Тому увага міжнародних спостерігачів повинна 

дедалі більше акцентуватися на здійснені довгострокового спостереження, 

успішність якого залежить від можливостей комплексно оцінити не лише сам 

результат виборів, але й ті умови, у яких вони відбувалися. Для досягнення 

цієї мети пріоритетним об’єктом міжнародного виборчого моніторингу 

повинні стати дотримання в процесі всієї передвиборчої кампанії 

міжнародних норм та вимог національного виборчого законодавства. 

Ефективність місій довготривалого міжнародного спостереження може бути 

підсилена в рамках співпраці з громадськими організаціями України, 

Російської Федерації та Республіки Білорусь, які здійснюють медіа-

моніторинг на предмет дотримання ЗМІ норм журналістської етики, а також 

відстежують факти тиску на ЗМІ. Важливим ресурсом міжнародного 

спостереження є налагодження систематичних контактів із внутрішніми 

спостерігачами, які можуть надавати суттєву для висновків місій 

інформацію. Таким чином, міжнародним спостерігачам доцільно зосередити 

роботу на оцінці практики адміністрування та інституційного забезпечення 

проведення виборів, а також брати до уваги політичний контекст та умови, у 

яких відбувається виборчий процес, застосовувати всі законні технічні та 

організаційні засоби, що зможуть посилити ефективність спостереження за 

перебігом виборчого процесу у всій його цілісності. 
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Круглашова В. Д. Міжнародне спостереження за виборами на 

пострадянському просторі (Україна, Російська Федерація, Республіка 

Білорусь) – Рукопис. ( 168 с.) 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича. Чернівці, 2015. 

Дисертація є комплексним політологічним дослідженням, у якому 

вперше в українській науці зроблено спробу аналізу теоретичних, 

організаційних засад і функціонування міжнародного спостереження за 

виборами на пострадянському просторі (на прикладі України, Російської 

Федерації та Республіки Білорусь), одного із вагомих факторів забезпечення 

демократичних виборів як компонента розвитку демократії. 

У дисертаційній роботі на основі документів і наукових публікацій 

досліджено роль міжнародного спостереження за виборами в контексті 

трансформації політичних систем пострадянських держав. Висвітлено та 

проаналізовано нормативно-правові засади діяльності місій міжнародного 

спостереження за виборами в національному виборчому законодавстві та їх 

участь у виборчих кампаніях в Україні; специфіку організації міжнародного 

спостереження за виборчими процесами в Республіці Білорусь; статус та 

повноваження міжнародних спостерігачів в Російській Федерації. 

Проаналізовано спектр впливу міжнародних спостерігачів, особливості 

та специфіку функціонування міжнародного спостереження за виборами в 

Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь. Визначено й 

охарактеризовано якісний потенціал міжнародного спостереження за 

виборами, його переваги та недоліки, запропоновано науково-практичні 

рекомендації щодо розв’язання окремих проблем його функціонування. 

Ключові слова: міжнародне спостереження за виборами, моніторинг, 

міжнародні місії зі спостереження за виборами, вибори, звіти, доповіді, Бюро 

з демократичних інститутів і прав людини, Європейська мережа організацій 

зі спостереження за виборами, Організація зі спостереження за виборами в 

країнах СНД. 
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постсоветском пространстве (Украина, Российская Федерация, 

Республика Беларусь) - Рукопись (168 с.) 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.04 - политические проблемы международных систем 

и глобального развития. Черновицкий национальный университет имени 

Юрия Федьковича. Черновцы, в 2015. 

Диссертация является комплексным политологическим исследованием, 

в котором впервые в украинской науке предпринята попытка анализа 

теоретических, организационных основ и функционирования 

международного наблюдения за выборами на постсоветском пространстве 

(на примере Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь), 

одного из весомых факторов обеспечения демократических выборов как 

компонента развития демократии. 

В диссертационной работе на основе документов и научных публикаций 

исследована роль международного наблюдения за выборами в контексте 

трансформации политических систем постсоветских государств. Освещены и 

проанализированы нормативно-правовые основы деятельности миссий 

международного наблюдения за выборами в национальном избирательном 

законодательстве и их участие в избирательных кампаниях в Украине; 

специфика организации международного наблюдения за избирательными 

процессами в Республике Беларусь; статус и полномочия международных 

наблюдателей в Российской Федерации. 

Проанализировано спектр влияния международных наблюдателей, 

особенности и специфика функционирования международного наблюдения 

за выборами в Украине, Российской Федерации и Республике Беларусь. 

Определено и охарактеризовано качественный потенциал 

международного наблюдения за выборами, его преимущества и недостатки, 

предложены научно-практические рекомендации по решению отдельных 

проблем его функционирования 

Ключевые слова: международное наблюдение за выборами, 

мониторинг, международные миссии по наблюдению за выборами, выборы, 

отчеты, доклады, Бюро по демократическим институтам и правам человека, 

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами, Организация по 

наблюдению за выборами в странах СНГ. 
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International election observation is an important factor for democratic 

development and implementation of political rights. The dissertation is a complex 

political study of the theoretical and organizational framework and functioning of 
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international observation of the elections in post-soviet space based on the cases of 

Ukraine, the Russian Federation and the Republic of Belarus. 

The author analyzes genesis of international election observation processes 

and procedures on post-soviet space; defines strengths and weaknesses, as well as 

the qualitative potential and particular problems of international election 

observation. Based on the generalization of the practices of international election, 

the author describes trends and patterns of development of international election 

observation in Ukraine, the Russian Federation and the Republic of Belarus. 

Furthermore, the author warns about risks of misuse and misinterpretation of 

international election observation. 

The research develops the use of theoretical concepts and methodology of 

international election observation analysis, and deepens the understanding of the 

role and place of international election observation in the process of democratic 

development and the implementation of political rights. Based on the documents 

and scientific publications, the author elaborates on the role of international 

election observation in the context of the transformation of political systems within 

post-Soviet states. The analysis of the institutional foundations of the missions of 

the international observation based on the normative and empirical approaches. 

The author investigates international legal framework; national election 

legislations and the participation of the missions in election campaigns in Ukraine; 

the specificity of the organization of international observation of the election 

processes in the Republic of Belarus; and the status and authority of international 

observers in the Russian Federation. 

The author advances categories of international election observation analysis, 

its types, functional characteristics and influence on the election process, covering 

the specific features of the functioning of the international observation of the 

elections in Ukraine, the Russian Federation and Belarus; moreover, providing 

arguments towards superiority of human rights over national sovereignty for the 

stable democratic development. 

Key words: international election observation, monitoring, international 

observation mission of the elections, the elections, reports, papers, Office for 

Democratic Institutions and Human Rights, the European Network of Election 

Monitoring, Organization of election observation in the CIS countries. 

 

 


