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ВСТУП 

 

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. Для держав, 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, 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 із двома основними 

викликами. По-перше, відсутністю демократичних традицій у процесі 

проведення виборів; по-друге, із наполегливими спробами авторитарних 

режимів “адаптувати” діяльність міжнародного спостереження до власних 

потреб. Останнє здійснювалося таким чином, щоб забезпечити свою 
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зовнішньополітичну легітимність, залишаючи поза увагою реалізацію 

політичних прав громадян.  

У сучасному світі важливість міжнародного спостереження за виборами 

широко визнана, бо 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” (№ державної реєстрації 0112U000318).  

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 й повноваження міжнародних спостерігачів у 

Російській Федерації; 



6 

 

∙ 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 такої 

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 - міжнародне спостереження за виборами на 

пострадянському просторі (Україна, Російська Федерація, Республіка 

Білорусь), механізми та особливості його функціонування. 

Методологія дослідження. При дослідженні теми дисертаційної роботи 

автор дотримувалася 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 аналізовано 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 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, 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:  

дослідження теоретичних концептів та методології 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 
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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 й полягає в можливості застосування його 

положень з навчальною та прикладною метою, а також у рамках подальших 

наукових досліджень.  

Зібраний фактичний матеріал, теоретичні положення, висновки й 

узагальнення дисертації можуть бути використані при розробці й викладанні 

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

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

політика”, при підготовці навчально-методичної літератури, при проведенні 

навчальних семінарів та вебінарів з цих предметів. Вони можуть бути 

корисними також при розробці тренінгів для національних та міжнародних 

спостерігачів, членів виборчих комісій усіх рівнів, а також при визначенні 

концептуальних засад і нормативно-правових основ удосконалення взаємодії 

міжнародних та вітчизняних спостерігачів.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації доповідалися на засіданнях кафедри міжнародних відносин 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вони 

також викладені в доповідях на наукових і науково-практичних конференціях, 

а саме: на Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та 

молодих учених “Ломоносов-2010” (Москва, 2010); на V Міжнародній 

http://lomonosov-msu.ru/rus/event/200/
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/200/
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науково-практичній конференції студентів і аспірантів “Молода наука Волині: 

пріоритети та перспективи досліджень” (Луцьк, 2011); на Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів та аспірантів “Розвиток політичної 

науки: європейські практики та національні перспективи” (Чернівці, 2011); на 

“Міжнародній науково-практичній конференція студентів і аспірантів” 

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

на 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 

джерел та літератури (350 найменувань), додатків. Обсяг основного тексту 

дисертації становить 169 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

1.1.Теоретичні концепти й медологія аналізу міжнародного 

спостереження за виборами 

Відсутність чесних виборів неухильно призводить до знецінення 

демократичних інститутів, деградації правової держави, відтак - подальших 

зловживань і правопорушень, встановлення диктатури, і, зрештою, 

соціального вибуху чи зовнішнього вторгнення, що загрожує людськими 

жертвами та втратою державності. Вимога демократичної легітимності з 

одного боку й різноманітні спроби імітувати її з іншого, стали основними 

причинами поширення міжнародного спостереження за виборами. 

 “Спостереження за виборами є не самоціллю”, а “одним з найбільш 

прозорих та методичних шляхів поширення і заохочення демократії та прав 

людини”, “вкрай цінним знаряддям для підтримки і поширення демократичних 

процесів та управління”, - зазначає президент Конгресу місцевих та 

регіональних влад Ради Європи Гальвдан Скард [167]. Воно включає 

соціологічну складову, яка визначається тим, що відбувається реалізація 

одного із соціологічних методів дослідження. Правова складова 

спостереження в процесі виборів обумовлена тим, що статус спостерігачів та 

їх діяльність, як й інші елементи виборчого процесу, строго регламентовані 

межами виборчих законів.  

Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам (International 

IDEA) визначає міжнародне спостереження за виборами як “цілеспрямований 

збір інформації, що стосується виборчого процесу та дотримання прав 

людини, який базується на основі збору інформації особами, які не 

уповноважені втручатись у процес виборів” [281, p.3]. Таке визначення, хоч і 

фіксує важливу характеристику спостереження, таку як неуповноваженість 

втручання у виборчий процес, проте є дуже широким за своєю суттю. 
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Наприклад, такі ж повноваження, без права втручання, можуть мати й 

журналісти чи дипломати.  

Міжнародне спостереження за виборами уособлює виявлення 

зацікавленості міжнародної спільноти до забезпечення демократичних виборів 

як компонента розвитку демократії включно з повагою до прав людини та 

верховенства права [239]. У політичній науці та виборчій практиці немає 

єдиного загальноприйнятого визначення даного поняття. Міжнародне 

спостереження за виборами розглядається 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; висловлення висновків щодо характеру процесу виборів згідно з 

найвищими стандартами стосовно точності інформації й об'єктивності аналізу.  

Та найбільш оптимальним, на нашу думку, 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. 

Поряд із поняттям “спостереження” в політичній науці використовують і 

таку дефініцію, як “моніторинг”. Моніторинг - комплекс наукових, технічних, 

технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують 

систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку 

природних, техногенних та суспільних процесів. 

Методологічно моніторинг - це проведення низки однотипних замірів 

досліджуваного об'єкта й подальший аналіз, оцінка, порівняння отриманих 

результатів для виявлення певних закономірностей, тенденцій, змінних, їх 

динаміки. Виокремлюють динамічний, конкурентний, порівняльний, 

комплексний, інформаційний, базовий (фоновий), проблемний моніторинги. У 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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1972 р. в Стокгольмі пройшла конференція з охорони навколишнього 

середовища під егідою ООН, де вперше виникла необхідність домовитися про 

визначення поняття “моніторинг”. У процесі транстермінологізації поняття 

«моніторинг» поступово перейшло в науковий обіг таких галузей знань, як 

психологія, медицина, соціологія та політологія. Латинський та англійський 

прототипи поняття «моніторинг» базуються на дефінітивному конструкті 

“monitor”, що перекладається у таких значеннях: остерігаючий; той, що 

нагадує, наглядає; той, що контролює. Енциклопедичний словник з соціальної 

філософії перекладає “monitor” з англійської як: “наставляти”, “радити” і 

“контролювати”, “перевіряти” [348, с.246]. Автори словника іншомовних слів 

наводять вже два визначення моніторингу: одне - як постійний контроль за 

будь-яким процесом з метою вивчити чи відповідає він бажаному результату; 

інше - як спостереження за довкіллям, оцінка і прогноз його стану у зв'язку з 

господарською діяльністю людини [347, с.652]. Великий тлумачний словник 

сучасної української мови уточнює значення терміну “моніторинг” як 

“безперервне стеження за будь-яким процесом з метою виявлення його 

відповідності бажаному результату” [329, с.538]. 

Укладачі словника іншомовних слів вказують на походження слова 

“моніторинг (monitoring)” від англ. monitor – “спостережний” і 

використовують це поняття в значенні постійного спостереження за якимось 

процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату чи 

попереднім припущенням [335, с.287]. Синонімами слова моніторинг є 

слідкування, спостереження, відслідковування. 

Визначення моніторингу в такій редакції прийнято країнами-учасниками 

СНД як узгоджене в пострадянському просторі.  

А. Ковлер припускає, що контроль, який здійснює міжнародний 

моніторинг, відрізняється від того, який реалізують національні спостерігачі 

[337, с. 244-246].  

І хоча поняття “спостереження” та “моніторинг” є синонімічними, однак 

“спостереження”, теоретично, є більш пасивним та пов’язане із процесом 
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збору інформації. Терміном спостереження зазвичай характеризується 

діяльність короткострокових місій. У той час як “моніторинг” є активнішою 

діяльністю, моніторингом називають, як правило, довгострокові місії. У 

практичному вимірі міжнародне спостереження та міжнародний моніторинг є 

одним і тим самим видом діяльності. А у випадку перекладу словосполучень 

“election observation” і “election monitoring” на пострадянському просторі 

використовується єдине поняття “спостереження за виборами”.  

Процедура спостереження за виборами має тривалу історію. Перший 

відомий випадок міжнародного спостереження в сучасній історії відносять до 

1857 року, коли європейська комісія в складі представників Росії, Туреччини, 

Австрії, Великобританії, Франції, Пруссії спостерігала за всезагальними 

виборами на спірних територіях Валахії та Молдови [207]. Надалі цю практику 

було використано тільки після Другої світової війни під егідою ООН в країнах, 

що не мали суверенітету. Колишні колонії потребували іноземних 

(міжнародних) програм для допомоги та контролю при формуванні 

демократичних органів влади і захисту прав людини [227, с. 50-53]. У 

сучасному варіанті перша місія ООН для спостереження за ходом виборчого 

процесу була проведена в 1989 році в Нікарагуа [210]. Проте справжнього 

поширення це явище набуло після розпаду СРСР з появою великої кількості 

незалежних держав, що обрали шлях демократичних перетворень. Варто 

зазначити, що саме з початку 90-х років ХХ століття спостереження за 

виборами почало отримувати законодавче оформлення (у Парижі в 1989 році, 

у Копенгагені в 1990 році, у Москві в 1991 році), перетворюючись на 

впливовий міжнародний інститут [21]. 

Вивчаючи явища політики, дослідники використовують різноманітні 

теорії та методи. Теорія відіграє важливу роль у дослідницькому процесі (без 

чіткої опори на теорію результати наукового аналізу будуть обмежені) та, 

відповідно до принципу демаркації запропонованого К.Поппером, розмежовує 

науку від ненауки. Роль такої наукової теорії політології виконує політична 

теорія, виступаючи наукою, спрямованою на пізнання методу наукового 
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дослідження [224, с. 50].  

Політологічний підхід до міжнародних відносин передбачає 

використання кількох базових парадигм у залежності від проблем, що 

підлягають науковому розгляду. Серед спеціалістів-міжнародників різних 

шкіл і напрямів немає методологічної єдності щодо їх оптимальної кількості. 

У нашому дослідженні ми використали три з чотирьох основних парадигм – 

ідеалізм, реалізм, модернізм (постмодернізм). До сфери онтології, як зазначає 

доктор політичних наук Сергій Шергін, належить питання про об’єктивну чи, 

навпаки, суб’єктивну сутність міжнародно-політичної реальності. 

Прихильники об’єктивізму (реалісти) трактують політику як сферу 

соціального буття, що існує незалежно від людських уявлень, тоді як 

«суб’єктивісти» (ідеалісти) вважають, що політика, у тому числі й міжнародна, 

існує лише у вигляді створених людьми ідей та концепцій [251]. Реалізм серед 

інших наукових парадигм прийнято вважати першою й визначальною 

традицією політології міжнародних відносин. У рамках цього напряму, який 

згодом перетворився на наукову школу, плідно працювали відомі 

американські та європейські дослідники: Р. Нібур, Н. Спайкман, Г. Моргентау, 

Дж. Кеннан, А. Волферс, Р. Арон, Г. Кіссінджер, З. Бжезінський.  

Термін «політичний реалізм» вказує на те, що реалісти, на противагу 

ідеалістам, вважають неприйнятним будувати свої дослідження на 

абстрактних ідеалах і принципах «абсолютного добра». Вони чітко позначають 

свій дослідницький інтерес «до реального положення речей, реальної людської 

природи, реальних історичних процесів» [251]. Окремі дослідники скептично 

налаштовані щодо того, що сторонні суб’єкти в особі міжнародних 

спостерігачів здатні справді впливати на поведінку влади та внутрішню 

політику.  

Так, зокрема, представники реалістичного підходу Г. Кровфорд [264; 

265], О. Хезвей [273], C. Кнек [293] дотримуються позиції, що будь-який 

вплив очевидно просто відображає той факт, що країни самі вибирають серед 

різних міжнародних зобов'язань ті, які вони готові виконати. І навіть якщо 
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припустити, що міжнародне спостереження є дієвим механізмом (з огляду на 

докази, які наводять ідеалісти), реалісти стверджують, що воно є лише 

“краплею в морі” та занадто слабким, щоб мати який-небудь дійсно значущий 

вплив. Реальність така: коли існує ризик втратити владу, то правлячі сили не 

матимуть стимулу до покращення виборів, а будуть повністю сконцентровані 

на бажанні перемогти, навіть ціною перешкоджання роботі спостерігачів та 

зривом діяльності міжнародних місій. 

Обмеженість моделі політичного реалізму в аналізі сучасних 

міжнародних відносин намагалися показати автори концепції комплексної 

взаємозалежності Роберт Кеохейн та Джозеф Най. У праці «Влада і 

взаємозалежність» вони вказували на неможливість надання адекватного 

пояснення таким змінам, що відбулися на міжнародній арені, як зростання 

глобальної взаємозалежності та питомої ваги недержавних структур - 

міжнародних організацій [251]. 

Відповідно до ідеалістичного підходу діяльність міжнародних 

спостерігачів є виключно ефективною. Ідейні джерела цього напрямку 

основуються на моральних принципах, загальнолюдських цінностях й ідеалах. 

Характеризуючи теоретичні погляди ідеалістів стосовно міжнародних 

відносин, слід зазначити, що вони рушійною силою міжнародних відносин 

вважають людину, оскільки вона фактично здійснює міжнародні відносини, 

безпосередньо зацікавлена в гармонійному та безконфліктному розвитку 

міжнародної системи завдяки діяльності міжнародних організацій, 

верховенстві міжнародного права, які, у свою чергу, повинні встановлювати та 

регулювати взаємовідносини між державами. У науковій літературі 

політичний ідеалізм був представлений роботами таких авторів, як Г. 

Дікенсон, Л. Сон і Р. Кларк. Перший з них вважав, що разом із закріпленням 

принципу національного суверенітету необхідно формувати світову 

громадську думку стосовно актуальних проблем міжнародних відносин як 

прояву гармонії і світового розуму [251]. 
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У Європейському Союзі домінує переконання про те, що спостереження 

за виборами може внести вклад у зміцнення демократичних принципів та 

довіри громадськості до виборчого процесу шляхом запобігання шахрайства, 

залякування й насильства. Таку ж позицію озвучує Азіатська мережа з вільних 

виборів, констатуючи той факт, що присутність міжнародних спостерігачів на 

виборах довела свою ефективність у запобіганні та виявленні насильства і 

шахрайства, а також у забезпеченні більшої довіри до кандидатів та 

політичних партій [289].  

С. Левіцкий та В. Лукан переконані, що міжнародне спостереження 

“обмежує можливість проводити масові фальсифікації”, а Д. Салінгерт іде далі 

та стверджує, що спостерігачі “вже довели свою ефективність і продовжують 

це доводити знову і знову шляхом виявлення та документування виборчих 

недоліків, маніпуляцій та шахрайства, тим самим кидаючи виклик правителям, 

які намагаються утриматись при владі шляхом фальсифікацій” [259, p. 52]. Ще 

одним представником ідеалістичної школи є В. Чанд, який дотримується такої 

позиції: “Спостереження за виборами не тільки сприяє проведенню чесних 

виборів, а й розвиткові основних демократичних інститутів і звичаїв…” [262, 

p. 559]. Загалом представники ідеалістичного підходу до ефективності 

міжнародного спостереження теоретично обґрунтовують точку зору, 

відповідно до якої моніторинг справді здатний покращити якість виборів через 

декілька механізмів.  

По-перше, міжнародні спостерігачі можуть змінити пріоритети політиків 

(відмова від масових фальсифікацій), давши зрозуміти, що вибори проводяться 

під наглядом міжнародної спільноти. Представники Центру Картера 

висловлюють гіпотезу, відповідно до якої, знаючи про присутність 

міжнародних місій зі спостереження, учасники виборчого процесу швидше за 

все “гратимуть за правилами”. 

По-друге, спостерігачі шляхом надання рекомендацій щодо 

удосконалення виборчого процесу та законодавства можуть значно покращити 

якість виборів.  
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По-третє, міжнародне спостереження може укріплювати виборчі 

стандарти та слідкувати за реалізацією прав людини на практиці.  

Попри те, що міжнародне спостереження за виборами вже давно 

визнається як важливий і необхідний атрибут будь-якої політичної системи, 

що претендує на відповідність до демократичних принципів, його сутнісне 

розуміння в політологічних дослідженнях залишається неоднозначним. 

Пояснюється це відмінностями методологічних підходів. Перший 

концептуальний підхід, який визначається як соціологічний, акцентує увагу на 

ширшому розумінні терміну “спостереження”. Другий підхід умовно можна 

позначити як політологічний, у рамках якого “міжнародне спостереження” має 

дещо вужче змістовне значення, вказуючи на організаційно-інституційну 

складову виборчого процесу, формалізовану у функціональні рамки 

політичної системи. 

Концептуальними основами політологічного дослідження міжнародного 

спостереження за виборами виступили інституціоналізм та 

неоінституціоналізм. 

Інституціоналізм став домінуючим напрямком у розвитку політичної 

науки напередодні Другої світової війни. Його представники ( Е. Баркер, Дж. 

Брюс, Т. Коул, Г. Ласкі, К. Фрідріх та ін.) у своїх дослідженнях головну увагу 

приділяли лише базовим інститутам: державі, владі у форматі трьох основних 

складових, політичним партіям, бюрократії, разом з тим вивчали й зовнішні 

фактори, що впливали на функціонування інститутів [218]. Як і неореалісти, 

неоліберальні інституціоналісти використовують системний підхід до аналізу 

міжнародних відносин, але, на відміну від них, приділяють більшу увагу 

питанню про те, яким чином міжнародні інститути, зокрема міжнародні 

організації, сприяють розвитку багатостороннього співробітництва. Новий 

інституціоналізм як самостійна теоретико-методологічна парадигма, зазначає 

Клаус фон Бейм, розвинувся насамперед у межах теорії модернізації [231]. 

Зміни, які відбулися у Центральній та Східній Європі внаслідок краху 

“реального соціалізму”, призвели до значної трансформації інститутів, які 
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існували у цих країнах [195]. Б. Петерс виокремлює шість основних напрямків 

сучасного неоінституціоналізму: нормативний, інституціоналізм 

раціонального вибору, історичний інституціоналізм, емпіричний, 

інтернаціональний, соціальний [222, c. 19–20].  

Нормативний інституціоналізм наголошує на регулятивній функції 

інститутів, у тому числі міжнародних. Використання цього напрямку при 

дослідженні дало змогу прослідкувати роль політико-правових норм у 

формуванні та функціонуванні міжнародного спостереження за виборами. 

Джеймс Марч та Йохан Олсен у своїй статті “Новий інституціоналізм: 

організаційні фактори в політичному житті”, опублікованій у 1984 р. в 

“American Political Science Review”, зазначили, що політичний розвиток 

суспільства залежить не лише від стану економіки, існуючих соціальних умов, 

але й від “композиції політичних інститутів”, які володіють певним рівнем 

автономії [218; 294; 265].  

У рамках інституціоналізму раціонального вибору К.Шепсл виокремлює 

два підходи щодо трактування сутності інститутів. Перший (Е. Дауне) 

розглядає інститут у якості зовнішніх обмежень, або запроваджених із зовні 

“правил гри”, які визначають дії акторів. У другому підході (на думку К. 

Шепсла, є “більш глибоким і тонким”) природу інститутів розуміють 

принципово по-новому: вони розглядаються як продукт взаємодії [266, p.25]. 

Процеси становлення й розвитку міжнародного спостереження за виборами 

знаходяться в центрі уваги історичного інституціоналізму. Е. Сандерс вказує 

на те, що вивчення інститутів з точки зору історичної перспективи має давню 

традицію [231]. Центральними категоріями історичного інституціоналізму (П. 

Холл, Т. Скокпол, С. Стеінмо, К. Телен, Ч.Тіллі) виступають влада та 

політичні інтереси, відносини між політикою, державою та суспільством, 

представники розглядають будь-який інститут, у тому числі й міжнародне 

спостереження за виборами, первинними по відношенню до акторів політики 

[231]. Соціологічний інституціоналізм (Е. Іммергут, Ф. Селзнік) дав змогу 

прослідкувати легітимність функціонування міжнародного спостереження за 
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виборами [280, p.33]. Міжнародне спостереження за виборами функціонує 

поза національними державними інститутами, що дало змогу залучити до 

дослідження інтернаціональний напрямок інституціоналізму. 

Інституціональний підхід розглядає міжнародні організації як інститут 

багатосторонніх міжнародних відносин, що створюється державами або 

іншими сторонами (агентами) і має узгоджені учасниками цілі, компетенцію, 

постійні органи та специфічні політико-організаційні норми (статут, 

процедура, членство, порядок роботи та прийняття рішень і т.п.). Міжнародні 

спостерігачі за виборами діють відповідно до норм та принципів міжнародного 

права та на основі консолідованої співпраці міжнародних організацій та 

відповідних структур [343]. Ліберальні інституціоналісти акцентують увагу на 

інституційних обмеженнях, які б гарантували підтримання міжнародного 

порядку. Дж. Анкенбері в роботі “Після перемоги: інститути, стратегічна 

стриманість і перебудова порядку після великих воєн” обґрунтував те, що 

створення інститутів як механізмів політичного контролю визначається 

відмінностями в силовому потенціалі й типах правління. Демократичні форми 

правління держав-засновників міжнародних організацій полегшують їх 

становлення та сприяють формуванню конвенційних правил взаємодій, а 

також зразків поведінки суб'єктів міжнародних відносин, які повторюються та 

закріплюються при їхній взаємодії. Формування системи міжнародних 

інститутів зі сферами компетенцій, що взаємно накладаються, створює спільні 

моделі поведінки, у рамках яких суб'єкти міжнародних відносин можуть 

реалізувати свої інтереси. 

Ліберали розглядають міжнародні організації як самостійні та впливові 

“актори постміжнародної політики” (Дж. Розенау). Представники англійської 

школи (Х. Булл, Б.Бузан) також підкреслюють роль міжнародних організацій у 

підтримці міжнародного порядку через вироблення спільних конвенційних 

цінностей та норм. 

Ще однією особливістю неоінституціонального аналізу міжнародних 

організацій є увага до неформальних норм - традицій, цінностей, 
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ідентичностей, які у взаємодії з формальними нормами-інститутами й творять 

правила взаємодії акторів на міжнародній арені. У рамках інших 

методологічних систем вони зазвичай залишаються за межами наукового 

аналізу. Організаційне оформлення та нормативне закріплення 

(інституціоналізація) таких правил здійснюється в рамках міжнародних 

організацій. 

Неоінституційний підхід розглядає міжнародні організації передусім як 

сукупність правил, норм тат процедур прийняття рішень. Їхній вплив на 

міжнародні відносини та зовнішню політику держав зумовлюється: 1) участю 

у формуванні правил міжнародних взаємодій всіх акторів, які або обмежують 

їхню егоїстичну поведінку, або ж сприяють реалізації цілей; 2) здатністю 

здійснювати контроль за збереженням досягнутих домовленостей акторів (аж 

до застосування санкцій), змінювати результати взаємодії держав; 3) 

прозорістю політики держав-членів; 4) впливом на правила та норми 

внутрішньополітичних відносин [240, с.42]. Однак, як зазначав С. Хантінгтон, 

інституціоналісти, у силу своєї надмірної віри в демократичну систему не 

змогли усвідомити ступінь розходження інституціоналістської теорії і 

практики [274, р.11]. 

Б. Г. Пітерс підкреслює, що для розуміння сучасної політичної теорії 

особливо вагоме значення відіграє визначення відмінностей між старим і 

новим інституціональним аналізом [221, с. 218]. Позитивним фактором 

неоінституціоналістського підходу є те, що він виходить за рамки вивчення 

європейської й американської демократій та поширює свій політологічний 

аналіз на інші держави. Актуальності неоінституціонализму додали події, 

пов’язані із розпадом радянського блоку. Політичні реформи в колишніх 

соціалістичних республіках лише довели перевагу демократичної системи, 

ліберальних цінностей, і, як випливає з цього, інституціоналістської теорії. 

Неоінституціоналізм, володіючи певною самостійністю та 

оригінальністю, не може підмінювати собою всю різноманітність підходів, які 

існують у сучасній політичній науці (зазначає К. фон Бейме). С. Бір 
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переконаний у тому, що інституціоналізм не є закритим для обміну ідеями з 

іншими напрямками аналізу, а тому необхідною є міждисциплінарна 

комплементарна взаємодія інституціоналізму з методологічними побудовами в 

рамках соціології, які дають можливість врахувати вплив на ефективність 

політичних інституціональних структур різних соціокультурних контекстів 

політичної побудови (соціокультурний підхід). Потребує співставлення та 

поєднання інституціоналізму із елементами емпіричної верифікації (емпірико-

аналітична парадигма), які дають можливість оцінки не лише формального, а й 

неформального фактора в реальній політиці. 

Дисертаційне дослідження базувалося на синтезі фундаментального та 

пошукового знання, які умовно виокремлює дослідник  

Г. А. Белов, адже, за його твердженням, фундаментальне знання захищає 

науку від нігілізму, а звернення до динаміки пробуджує потребу бачення 

нового [158, с.146]. 

Наблизити об'єктивістський і суб'єктивістський підходи до політичної 

реальності намагається постмодернізм. Існують об'єктивні структури 

(політичні, економічні, ідеологічні відносини) - поля, що детермінують 

розуміння, спосіб відчуття, осмислення та оцінки суб'єктів політики, 

політичної реальності - габітус [344]. У підході до міжнародних відносин 

постмодернізм спирається в основному на праці французьких 

постструктуралістів, а також британських й американських конструктивістів. 

У дисципліні міжнародні відносини конструктивізм - це застосування 

епістемології (філософсько-методологічна дисципліна, у якій 

досліджується знання як таке, його будова, структура, функціонування й 

розвиток), конструктивізму у вивченні стану міжнародних справ. У кінці 1980-

их років і на початку 1990-их років конструктивізм став однією з головних 

теорій у галузі міжнародних відносин. Його вплив, особливо в 90-их роках ХХ 

ст. американський дослідник Джефрі Чекел відзначив як «конструктивістський 

поворот в міжнародних відносинах» [263. - p. 324-48]. 
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Конструктивісти аналізують міжнародні відносини, дивлячись на цілі, 

загрози, культури й інші елементи "соціальної дійсності" на міжнародній сцені 

як соціальні конструкції. Ідеї соціального конструктивізму в галузі 

міжнародних відносин застосував Олександр Вендт, а його стаття "Анархія - 

це те, що з неї роблять держави: соціальне конструювання політики з позиції 

сили" (1992 р.) в журналі «Міжнародна організація» поклала теоретичну 

основу для того, що він розглядав, як відсутню ланку між неореалістами і 

неоліберальними інституціоналістами. О. Вендт у фундаментальній праці 

«Соціальна теорія міжнародної політики» визначає два основні принципи 

конструктивізму: 1) cтруктури міжнародних відносин існують та 

детерміновані, у першу чергу, спільністю ідей-сенсів, а вже потім 

матеріальними силами; 2) ідентичності та інтереси держав-акторів 

конструюються цими спільними ідеями, а не є передвизначеними [300]. 

Теоретики конструктивізму М. Фіннемор, Дж. Легро, П. Катценштайн, Д. 

Мерсер вбачають у міжнародній структурі розподіл ідей та знань. У цьому 

контексті ставлення держав одна до одної можуть оформитися виключно в 

процесі соціальної взаємодії, що яскраво підтверджує факт міжнародного 

спостереження за виборами. М. Фіннемор вивчала роль міжнародних 

організацій як автономних суб’єктів у формуванні інтересів держав-акторів. 

Вона доводить той факт, що міжнародні організації можуть «навчати» інші 

держави цінувати певні інтереси чи цілі, а система міжнародних відносин та 

міжнародні інститути, які її оформлюють, не є пасивними структурами, а 

відіграють важливу роль в оформленні стратегій політики, що її обирають 

держави [269]. Факт запрошення міжнародних спостерігачів впливає певною 

мірою на відкритість виборчого процесу та відтворення демократичних 

принципів як непорушних міжнародних норм у практичному житті 

суспільства та є істотним кроком на шляху до формування позитивного 

міжнародного іміджу. Відповідно до конструктивістського підходу,  розуміння 

певної поведінки як раціональної або як такої, що відповідає національним 

інтересам, є також соціально конструйованим. 
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У якості концептуальної бази дослідження було використано 

структуралізм і політичний прагматизм.  

Структуралізм у дусі старого позитивізму розглядає соціально-політичні 

явища як незалежні від різних духовно-ментальних настанов та орієнтацій 

людей і як такі, що визначають поведінку останніх.  

Політичний прагматизм – властивість політичної діяльності, за якої 

головним критерієм і чинником стає досягнення поставленої мети. З позицій 

політичного прагматизму суть демократії, демократичного суспільства полягає 

в умінні компетентно робити справу в процесі вільного необмеженого 

експериментування [350, с. 455]. Головною метою міжнародного 

спостереження за виборами є досягнення чесних та справедливих виборів, у 

цьому контексті й працюють міжнародні спостерігачі. 

Сучасна інтерпретація міжнародного спостереження за виборами 

базується, з одного боку, на його самостійності та автономії по відношенню до 

державних структур, а з іншого боку – на потребі його функціонування лише 

відповідно до чинного законодавства та правового порядку, який, як зазначає 

Ф. Хайєк, “обмежує, певною мірою, індивідуальну свободу...” [21, с.23]. На 

думку І. Новік, обмеження в цьому контексті стають внутрішнім механізмом 

системної свободи [22, с.7]. Відповідно до партиципаторного підходу 

міжнародне спостереження за виборами гарантує свободу вибору громадян 

держави, формуючи основи сучасної демократії [342]. 

Новий концептуальний вимір дослідженню надали принципи 

міждисциплінарного й системного підходів. 

Для аналізу різноманітних політичних явищ і процесів використовують 

різноманітні підходи, які умовно можна поділити на нормативний та 

емпіричний. При дослідженні міжнародного спостереження за виборами 

залучення нормативного підходу дало змогу сформулювати висновок про 

досягнення оптимального стану його функціонування із врахуванням реальних 

можливостей. Емпіричний підхід дав змогу зробити певні висновки через збір 

й узагальнення фактичного матеріалу. 
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Наступні два підходи стосуватимуться пояснення мотивації політичних 

лідерів запрошувати міжнародних спостерігачів.  

Перший підхід – економічний. Його сутність можна охарактеризувати 

таким чином: перебування в таборі демократичних держав почало давати 

відчутні економічні переваги. Тому лідери багатьох країн світу поставили собі 

за мету отримати репутацію демократа, адже саме від репутації залежить 

капіталізація національних активів. Так частина держав завойовувала таку 

репутацію цілком обґрунтовано шляхом проведення справді демократичних 

виборів, за якими міжнародні місії мали змогу спостерігати. Для цих держав 

присутність міжнародних спостерігачів була лиш способом публічного 

підтвердження своєї фактичної демократичності. Проте отримати репутацію 

демократів прагнули й так звані псевдодемократи, для яких здаватися 

демократичними не означало бути такими, а міжнародне спостереження, у 

цьому випадку, було лише інструментом легітимізації для отримання 

економічних бонусів та преференцій. Адвокаційний підхід виходить із 

припущення, що каталізатором запрошення міжнародних спостерігачів є 

первинний тиск громадськості, а не “добра воля” лідерів країни. 

При дослідженні міжнародного спостереження не можна покладатися 

лише на найбільш поширені в політичній науці підходи до пізнання 

політичних явищ. Очевидною є потреба в новій методології відповідних 

досліджень. На сьогодні більшість учених відмовилася від поділу наукових 

досліджень на “правильні” й “неправильні”. Істинність результатів того чи 

іншого дослідження врешті й визначає виправданість й ефективність 

методології дослідження [325; 345]. Це положення підтверджується й 

використанням сучасними дослідниками значної кількості методологічних 

підходів до пізнання загальновідомих і нових явищ, процесів. 

Під методологією дослідження міжнародного спостереження за 

виборами слід розуміти систему взаємозумовлених світоглядних 

методологічних принципів і методів всебічного та комплексного пізнання 

сутності та змісту міжнародного спостереження за виборами, визначення його 
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ролі та місця в політичній системі сучасного суспільства в контексті розвитку 

сучасної політичної науки. Отже, як свідчить запропоноване нами визначення, 

методологія дослідження міжнародного спостереження за виборами 

передбачає поєднання насамперед двох взаємопов'язаних і супідрядних між 

собою елементів - методологічних принципів і, власне, методів його 

дослідження в інституційному аспекті.  

На наш погляд, світоглядні методологічні принципи дослідження 

міжнародного спостереження - це система визначальних ідей і цінностей, що 

формують світогляд дослідника, сприяють оптимальному вибору й 

ефективному використанню ним методологічного інструментарію у тому чи 

іншому варіанті при пізнанні сутності та змісту міжнародного спостереження. 

Це свого роду доктринний рівень його пізнання. 

Основними світоглядними принципами (засадами), які відображають 

сутність, зміст та особливості методології дослідження міжнародного 

спостереження за виборами в Україні, Російській Федерації та Республіці 

Білорусь є принципи неупередженості та свободи наукових досліджень, 

комплексності досліджень, системності, діалектики, історизму, 

компаративістики, детермінізму, герменевтики, формальної логіки тощо. 

Розглянемо їх зміст дотичо до нашого дослідження. 

Принцип об’єктивності відповідає одній із засад позитивізму, вираженій 

Е. Дюркгеймом у фундаментальній праці “Метод соціології” (1895р.): 

соціолог, звичайно, якщо він хоче бути об’єктивним, повинен бути вільним від 

будь-якого ідеологічного впливу або пристрастей та намагатись не допускати 

власних схильностей [327, с. 24-25]. Зміст принципу неупередженості 

наукових досліджень, у нашому випадку, полягає насамперед у досягненні 

істини при пізнанні категорії “міжнародне спостереження за виборами” та 

його співставленні з подібними інституціями. Похідним від принципу 

неупередженості наукових досліджень, який і є головним світоглядним 

методологічним принципом постпозитивізму, виступає принцип всебічності, 

комплексності дослідження міжнародного спостереження за виборами у його 
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порівняльно-політологічному аспекті. Зміст цього принципу визначається не 

лише необхідністю вивчення взаємозв'язків міжнародного спостереження за 

виборами в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь, а й 

доцільністю застосування при цьому різних за своїм походженням і змістом 

світоглядних методологічних принципів, методів і методик. Уникнення 

одновимірності пізнання міжнародного спостереження дає змогу уникнути 

хибних концептуальних висновків щодо його сутності та змісту. Очевидно, що 

порівняльно-політологічний теоретико-методологічний підхід залишається 

одним із найбільш перспективних для методології дослідження міжнародного 

спостереження за виборами. Утім його потенціал не можна й перебільшувати, 

адже беззастережне перенесення у вітчизняну політичну систему тих чи інших 

принципів, навіть із найбільш демократичних і економічно-розвинених 

держав, не вирішує всіх проблем. 

Винятково важливим для дослідження міжнародного спостереження за 

виборами є системний світоглядний методологічний принцип, що має досить 

універсальний характер у науці загалом. Він дозволяє розглянути міжнародне 

спостереження за виборами як важливу складову інших більш складних 

політичних систем, вичленити його функціональні властивості.  

Таким чином, реалізація принципів неупередженості, комплексності та 

системності дослідження міжнародного спостереження в Україні, Російській 

Федерації та Республіці Білорусь буде неповною без застосування принципів 

діалектики. Особливістю сучасної “постпозитивістської” методології є 

домінування історичного підходу при розгляді предмета дослідження. 

Принцип історизму передбачає розгляд фактів і політичних явищ у конкретних 

історичних обставинах з урахуванням розстановки та політичної орієнтації 

соціальних, національних груп, верств, громадських організацій [216, с. 115]. 

Саме історизм є важливим теоретико-методологічним підходом, який дозволяє 

відтворити генезис, - виникнення та зміни (розвитку та удосконалення), - 

міжнародного спостереження не лише в Україні, а й у сусідніх державах.  
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Соціальний підхід має особливо важливе значення при оцінці реальної 

політичної діяльності міжнародних спостерігачів за виборами в політичному 

розвитку суспільства.  

Рівень відповідності функціонування міжнародного спостереження за 

виборами  типу політичного режиму було прослідковано на основі 

використання нормативно-ціннісного підходу (спрямований на необхідність 

дотримання у практичній політичній діяльності етичних норм). 

Охарактеризовані світоглядні методологічні принципи дослідження 

міжнародного спостереження взаємопов'язані між собою й утворюють 

теоретико-методологічну основу цього дослідження. Своє ж продовження та 

конкретизацію вони знаходять у конкретних методах дослідження 

міжнародного спостереження за виборами. 

Під методами дослідження міжнародного спостереження за виборами 

слід розуміти засновану на світоглядних методологічних принципах систему 

правил, прийомів і способів пізнання, які дозволяють виявити його 

особливості та властивості, змоделювати перспективну модель на майбутнє. 

Серед методів, які допомагають здійснити дослідження міжнародного 

спостереження за виборами, слід назвати, передусім, системний, структурно-

функціональний, діяльнісний, порівняльний, історико-ретроспективний. 

Окремі із цих методів є співзвучними із вищеохарактеризованими 

методологічними принципами, але не тотожними з ними. 

Як відомо, для розкриття сутності предмета необхідно теоретично 

відтворити реальний історичний процес його розвитку. Саме тому велике 

значення для дослідження даної проблеми мало застосування історичного та 

логічного методів пізнання в їх органічній єдності. Наше дослідження 

побудоване за проблемно-хронологічним принципом, який передбачає поділ 

певної доволі широкої теми на окремі вузькі проблеми, що розглядаються в 

хронологічному порядку [326, c. 123]. За допомогою історичного методу 

відображаються основні етапи функціонування міжнародного спостереження 

за виборами. Що стосується логічного методу, то він допомагає відтворювати 
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реальний історичний процес у його теоретичній формі, у системі понять. 

Застосування логічного методу дозволило отримати нове політологічне знання 

про природу міжнародного спостереження за виборами як логічно 

завершеного поняття. 

Ускладнення політичних процесів, різноманітність форм політичного 

життя на теоретичному рівні можна пізнати лише за умови їх порівняння й 

зіставлення, побудови аналітичних порівняльних моделей, які б давали змогу 

групувати й класифікувати політичні явища за певними ознаками. Це 

досягається використанням компаративістики - порівняльного методу у 

політології [206, с.9-11]. У цьому контексті об'єктом порівняльного аналізу в 

процесі написання дисертаційного дослідження стало міжнародне 

спостереження як елемент політичних систем України, Російської Федерації та 

Республіки Білорусь, параметрами порівняння - ефективність, ступінь 

адаптації, відкритість, структура й функції міжнародного спостереження, 

способами порівняння - історико-генетичний, структурно-функціональний, а 

видом порівняння - горизонтальний (зіставлення однорівневих елементів у 

різних країнах).  

У ході дослідження використання методологічного інструментарію 

порівняльного аналізу дало змогу виокремити принципи подібності та 

відмінності, дедуктивні теоретичні моделі міжнародного спостереження й 

індуктивні методи їх верифікації [334].  

Системно-структурний метод використовує системний аналіз, що 

характеризується цілісним сприйняттям об’єкта дослідження й комплексним 

аналізом зв’язків елементів у межах усієї політичної системи [326, c. 129]. Цей 

метод застосовувався для дослідження міжнародного спостереження як 

самостійного фактору в складі політичних систем України, Російської 

Федерації та Республіки Білорусь. Разом з тим, системний метод є 

інструментарієм для аналізу структури досліджуваного явища та зв'язків між 

його основними складовими. Системний метод дослідження було використано 

при визначенні місця й ролі офіційних спостерігачів у виборчому процесі.  
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Однією з найважливіших форм застосування системного підходу в 

дослідженні політичних явищ і процесів є структурно-функціональний метод 

[343, c. 24-25]. Застосування цього методу дало змогу дослідити організаційну 

структуру міжнародного спостереження та розглянути його як цілісну 

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

чітко визначеними функціями.  

Важлива роль в дослідженні міжнародного спостереження за виборами 

належить і конкретно-соціологічному методу, який дозволяє виявити 

ставлення громадян і громадянського суспільства в цілому до його 

функціонування.  

Біхевіористський метод полягає в дослідженні політики через призму 

поведінки окремих індивідуальних якостей людей, емоцій, темпераменту 

індивідів і їх об’єднань за певних політичних обставин. Ми намагалися 

проаналізувати поведінку індивідів, зумовлену не певними цінностями, 

нормами, а ситуацією, зокрема присутністю на виборчих дільницях 

спостерігачів.  

Велику роль при написанні дисертаційної роботи відіграв індуктивний 

метод, адже саме його використання дозволило зробити загальний висновок, 

виходячи зі знання про одиничне та часткове досліджуваного об’єкта [325]. 

Вивчення та дослідження законодавчих та нормативно-правових 

документів базувалося на використанні методу контент-аналізу. Емпіричне 

дослідження здійснювалась на основі опрацювання Конституції, законів, 

інших чинних нормативно-правових актів України, Російської Федерації та 

Республіки Білорусь, міжнародно-правових актів.  

Важливою складовою дослідження виступив синергетичний метод. 

Дослідник А. Венгеров зазначає: “І нехай таке прочитання можливе лише на 

рівні найзагальніших методологічних підходів, а не модельного відображення, 

конкретних рекомендацій, прогнозів - все ж і такий рівень пізнання може бути 

цілком корисним. Задумане і сплановане часто під час здійснення обертається 

прямо протилежним, починає розвиватися цілком по іншому, 
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підпорядковується своїм, самоорганізаційним початкам” [165, с. 55 – 69]. На 

відміну від наукових підходів, які склалися в межах класичної і некласичної 

науки, синергетика має певні переваги в тому сенсі, що вона ґрунтується на 

більш глибокому розумінні єдності і різноманітності світу, осмисленні 

загальних механізмів виникнення і розвитку нового на основі процесу 

самоорганізації, виявленні протилежних, але взаємозв'язаних тенденцій в 

розвитку самоорганізованого світу, які переходять одна в одну, виявляючи 

свій динамічний характер [215, с.12-13]. Оцінюючи значення цього наукового 

напряму, відомий вітчизняний науковець В. Горбатенко зазначає: 

“...Синергетика передбачає фундаментальний перегляд ролі науки і 

зорієнтована на адекватне і глибинне розуміння складних соціальних явищ, що 

відбуваються на планеті, починаючи з другої половини XX ст., а також на 

забезпечення передумов виживання конкретного суспільства через пізнання 

можливостей його вдосконалення” [332, c. 27]. Використання цього методу 

дало змогу дослідити міжнародне спостереження за виборами в умовах 

стабільних і нестабільних демократичних процесів України, Російської 

Федерації, Республіки Білорусь, проаналізувати мету або бажаний результат 

його функціонування, визначити основні чинники, що впливають на 

формування, становлення, реалізацію усіх його елементів. 

У науковому дослідженні соціальної реальності виникає потреба 

застосування такого методу, який надав би можливість “розкодовувати” 

значення соціальних імпульсів, утілених в текстах, жестах, стратегіях 

поведінки. У досліджені політичної реальності герменевтичний метод 

застосовують здебільшого при аналізі політичних текстів, поведінки 

політичних акторів, у генералізації окремих знань, отриманих за допомогою 

інших методів [230]. Проте насправді герменевтичний метод наявний у будь-

якій іншій методологічній розробці дослідження політики, адже аналітик 

займається перенесенням сутності змісту через власний словниковий запас, 

власну психологію і власні цінності. 
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Сутність проблеми герменевтичного аналізу найповніше можна 

розкрити через аналіз явища інтерпретації, або ж тлумачення, трактування 

[174, с.46]. 

Символічний інтеракціонізм розкриває зміст та інтенсивність 

можливостей взаємодії як необхідної умови становлення і трансформації 

соціальних інституцій. Ця інтеракція залежить від розуміння смислових 

значень зовнішніх стимулів (слів, предметів, логічних конструкцій). Часто в 

політичному житті конфлікти виникають на ґрунті не тільки зіткнення 

інтересів, а й нерозуміння політичних термінів. З позицій нього методу можна 

було простежити, як міжособистісні контакти впливають на формування 

міжнародного спостереження за виборами [217]. Завдяки названим методам у 

процесі дослідження теми з’явилася можливість вирішити теоретичні та 

практичні завдання роботи.  

Отже, міжнародне спостереження за виборами є одним із способів 

утвердження демократичних традицій та цінностей шляхом проведення 

прозорих виборів та реалізації виборчих прав людини, що визнані 

міжнародною спільнотою. Найбільш оптимальним, на нашу думку, є 

трактування міжнародного спостереженням за виборами як цілеспрямованого, 

систематичного, всеохоплюючого і 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 до міжнародних стандартів, результатом 

діяльності яких є попередні заяви, рекомендації, підсумкові звіти. Міжнародне 

спостереження за виборами функціонує поза національними державними 

структурами, що дає змогу залучити до дослідження інтернаціональні 

напрямки інституціоналізму та неоінституціоналізму, діє відповідно до норм 

та принципів міжнародного права на основі консолідованої співпраці 

міжнародних організацій та відповідних структур. Політологічний підхід до 

міжнародних відносин передбачає використання базових парадигм – ідеалізму, 

реалізму, модернізму (постмодернізму). Важливе значення між 
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теоріями раціонального вибору та постмодерними вченнями в міжнародних 

відносинах посідає конструктивізм. У якості концептуальної бази дослідження 

було використано також структуралізм і політичний прагматизм.  

 

1.2. Політологічний аналіз стану наукової розробки проблеми  

Спостерігачі оцінюють проведення виборів, виходячи з міжнародних 

вимог і стандартів та враховуючи відповідні норми національного права. Саме 

тому до першої групи джерел віднесемо міжнародні стандарти гарантування 

реалізації й захисту виборчих прав громадян та проведення виборів, що 

відображені в таких документах: “Загальна декларація прав людини” [8], 

прийнята і проголошена Міжнародні Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 

1948 р., “Міжнародний пакт про громадянські та політичні права” [18], 

“Кодекс належної практики у виборчих справах”[9]. Останній включає керівні 

принципи щодо виборів, прийняті Венеціанською комісією 5-6 липня 2002 р., 

та побудований на базі основних засад загальноєвропейського досвіду в галузі 

виборів “Всезагальній декларації про демократію” [23]. 

Згідно з статтею 21 “Загальної декларації прав людини” "кожна людина 

має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через 

посередництво вільно обраних представників”[8]. Громадянські та політичні 

права, викладені в “Загальній декларації прав людини”, уточнено й 

конкретизовано в “Міжнародному пакті про громадянські та політичні права”, 

ухваленому 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН (набув чинності 1976 р.). 

У статті 25 цього документа проголошено право кожного громадянина 

“голосувати й бути обраним на дійсних періодичних виборах, які відбуваються 

на основі загального та рівного права при таємному голосуванні й 

забезпечують вільне волевиявлення виборців” [18]. Згідно з “Кодексом 

належної практики у виборчих справах” однією з процесуальних гарантій та 

умов реалізації виборчих прав громадян є спостереження за виборами. 

Присутність незалежних спостерігачів на виборах забезпечує прозорість 

../../../../маряна/Desktop/спостер/теорії/прав/%5b%20Загальна%20декларація%20прав%20людини%20/%20http:/zakon1.rada.gov.ua.%202%5d
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виборчого процесу та дозволяє суттєво зменшити (або навіть унеможливити) 

фальсифікацію реального волевиявлення громадян [9]. 

Більш конкретизовані положення про спостерігачів містяться в 

регіональних, європейських джерелах, зокрема в документах ОБСЄ. Так у 

постанові про зобов’язання у сфері виборів (Копенгаген, 1990 р.), 

констатовано: “Держави-учасниці вважають, що присутність спостерігачів, як 

іноземних, так і національних, може підвищити авторитетність виборчого 

процесу для держав, в яких проводяться вибори. Тому вони запрошують 

спостерігачів від будь-яких інших держав-учасників НБСЄ та будь-яких 

відповідних приватних установ та організацій, які цього забажають, 

спостерігати за ходом їх національних виборів в обсязі, що допускається 

законом. ... Такі спостерігачі будуть брати на себе обов’язок не втручатися у 

виборчий процес” [5]. До європейських регіональних документів, які мають 

пряме значення для забезпечення реалізації виборчих прав і свобод людини 

відносимо й Документи Московської [6] наради Конференції з людського 

виміру НБСЄ. 

Подальший розвиток положення, що стосуються спостереження за 

виборами, дістали в Будапештському рішенні ОБСЄ, ухваленому 6 грудня 

1994 року. Відповідно до підсумкового документу Будапештського саміту 

значна роль у спостереженні за виборчим процесом до виборів, у день виборів 

та після них відводиться БДІПЛ, діяльність якої відображена в наданні країнам 

сприяння в розробці виборчого законодавства, яке відповідає принципам та 

зобов'язанням перед ОБСЄ, високо оцінюється. Про це йдеться й у параграфі 

26 “Декларації за підсумками самміту “ (Стамбул, 1999 р.). 

Наступну групу джерельної бази дослідження становлять висновки, 

попередні заяви, звіти, рекомендації спостерігачів від іноземних держав та 

міжнародних організацій. 

Члени місії зі спостереження за виборами зазвичай роблять заяву про 

попередні результати та висновки на прес-конференції, яка проводиться в 

другій половині наступного дня після виборів. Основу для цієї заяви складає 
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робота всіх членів місії спостереження, у тому числі результати 

довгострокового спостереження та аналізу й звіти про хід голосування, надані 

короткостроковими спостерігачами, що підкреслює той факт, що вибори - це 

процес, а не одноденний захід. 

Заява являє собою стислий виклад основних результатів та висновків 

стосовно законодавчої бази, виборчої адміністрації, передвиборчої кампанії та 

діяльності засобів масової інформації, а також процесів голосування та 

підрахунку голосів. У заяві міститься попередня оцінка ступеня дотримання 

зобов'язань перед ОБСЄ та інших загальних принципів, а також ступеня 

виконання національних законів та нормативних актів у царині виборів. 

Попередньою ця заява є тому, що вона обнародується до завершення 

виборчого процесу.  

Усі рекомендації, як правило, наводяться в підсумковому звіті. Проте у 

випадку проведення другого туру виборів чи виникнення особливих обставин 

включення рекомендацій до попередньої заяви може сприяти підвищенню 

якості наступного етапу виборчого процесу. 

У підсумковому звіті наводиться загальна оцінка виборчого процесу. У 

ньому містяться висновки місії спостереження за виборами щодо ступеня 

відповідності виборчого процесу зобов'язанням перед ОБСЄ, загальним 

принципам та іншим міжнародним зобов'язанням в царині виборів, а також 

ступен його відповідності національному законодавству. У підсумковому звіті 

також наводяться рекомендації для уряду приймаючої країни щодо 

вдосконалення виборчого процесу або підвищення ступеня його відповідності 

зобов'язанням перед ОБСЄ [313, с.79]. Цей звіт має бути опублікований 

приблизно через шість тижнів після завершення виборчого процесу, і він 

направляється всім членам Постійної ради ОБСЄ у Відні. 

Основою для підсумкового звіту є результати роботи всіх членів місії 

спостереження, у тому числі членів основної групи, довгострокових 

спостерігачів та короткострокових спостерігачів,  він містить розділи, де 

розглядаються політична ситуація під час виборчого процесу, законодавча 
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база, діяльність виборчої адміністрації, реєстрація виборців та кандидатів, 

передвиборча кампанія, засоби масової інформації, процеси голосування, 

підрахунку голосів та встановлення результатів, а також процеси розгляду 

скарг та апеляцій. У підсумковому звіті також відзначається, чи зафіксовані 

порушення законодавства являли собою окремі випадки, чи вони носили 

систематичний характер, будучи загрозою для репутації виборчого процесу. У 

ньому відображається рівень довіри кандидатів та електорату до виборчого 

процесу, а також ступінь продемонстрованої владою політичної волі 

організувати по-справжньому демократичний виборчий процес. У підсумку всі 

вибори оцінюються на предмет відповідності зобов'язанням перед ОБСЄ, 

загальним стандартам та іншим міжнародним зобов'язанням.  

У цьому контексті значну фактологічну цінність надають нам Звіт 

БДІПЛ “Існуючі обов’язки по проведенню демократичних виборів в державах-

учасницях ОБСЄ” [109], “Заключна доповідь ОБСЄ/БДІПЛ щодо виборів 

Президента України 2004 р. 31 жовтня, 21 листопада та 26 грудня 2004 р.”[95], 

“Попередні рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ щодо повторного другого туру 

президентських виборів 2004 р. 26 грудня 2004 р.” [80; 81], Підсумковий звіт 

ОБСЄ/БДІПЛ щодо дострокових парламентських виборів в Україні 30 вересня 

2007 року [118], Підсумковий звіт ОБСЄ/БДІПЛ щодо парламентських виборів 

в Україні 26 березня 2006 р. [119].  

Суттєву роль у плані демократизації українського суспільства, 

забезпечення повної відповідності національного законодавства 

міжнародновизнаним стандартам демократичних виборів відіграють висновки 

Венеціанської Комісії щодо конкретних законів чи законопроектів; окремі із 

них прийняті Венеціанською Комісією спільно з БДІПЛ ОБСЄ (наприклад, 

Висновок Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ щодо проекту закону 

України “Про державний реєстр виборців України” 2007 р. [72, с. 13]; 

Спільний висновок Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ щодо проекту 

Закону України №3366 “Про вибори народних депутатів України” 2009 року 

[90]). 14 жовтня 2011 року Венеціанська Комісія разом з БДІПЛ/ОБСЄ 
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прийняла Спільний висновок щодо проекту Закону України “Про вибори 

народних депутатів України” [91]. 

Значну роль у цьому контексті відіграє 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 цьому контексті варто врахувати 

Спільний висновок Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ щодо “Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента 

України” [89], прийнятий Верховною Радою України 24 липня 2009 року 

ухвалений Радою з демократичних виборів на її 30 засіданні (Венеція, 8 

жовтня 2009 року) та Венеціанською Комісією на її 80 пленарній сесії 

(Венеція, 9-10 жовтня 2009 року) (CDL-AD(2009)040); Спільний висновок 

Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ щодо проекту Закону № 3366 про 

вибори до Парламенту України, ухвалений Радою з демократичних виборів на 

її 29 засіданні (Венеція, 11 червня 2009 року) та Венеціанською Комісією на її 

79 пленарній сесії (Венеція, 12-13 червня 2009 року) (CDL-AD(2009)028) [90]. 

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, які стосуються галузі виборчого права та 

деяких суміжних питань, відображені в Матеріалах Венеціанської Комісії, 

Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і 

регіональних влад Ради Європи “Європейський демократичний доробок у 

галузі виборчого права” [72]. 

Правові основи діяльності спостерігачів відображено в законодавчій базі 

кожної країни – наступній групі джерельної бази дослідження. Застосування 

національних стандартів дозволяє конкретизувати загальні міжнародні норми 

та врахувати особливості національних правових систем і правових традицій. 

Оскільки Конституція має найвищу юридичну силу, усе інше 

законодавство має перевірятись з огляду на відповідність положенням і 



37 

 

принципам, викладеним у Конституції. Аналогічно адміністративні накази й 

розпорядження мають відповідати нормам законодавства. Окрім того, закони 

та Конституція повинні узгоджуватись із міжнародним правом та 

міжнародними зобов'язаннями держави. 

Важливим джерелом виступає законодавча база виборів — це не тільки 

закон про вибори, а й низка законів, що регулюють питання, пов'язані з 

виборами. Сюди відносимо Закон України “Про вибори Президента України” 

[31; 32; 33], Закон України “Про вибори народних депутатів України” [27; 28; 

29; 30] , Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” [26], 

Закон України “Про Центральну Виборчу Комісію” [37]. 

Так згідно зі статтею 74 Закону України “Про вибори народних 

депутатів України” від 25 березня 2004 року (в редакції Закону України від 07 

липня 2005 року) у виборчому процесі можуть брати участь спостерігачі від 

партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу, від громадських організацій, 

від іноземних держав та міжнародних організацій. Офіційний спостерігач від 

партії (блоку) є самостійним суб'єктом виборчого процесу, у той час як 

офіційні спостерігачі від громадських організацій тільки здійснюють 

спостереження за ходом виборчого процесу, а офіційні спостерігачі від 

іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести спостереження за 

ходом виборчого процесу [28]. Закон про вибори містить низку механізмів, 

спрямованих на забезпечення прозорості виборчого процесу й закріплення 

підзвітності.  

Виникає потреба в проведенні аналізу нормативних актів та постанов, 

зокрема постанов Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, 

Указів Президента. Розпорядження № 63-р від 08 лютого 2006 р., для 

прикладу, регулює процес оформлення візових документів офіційним 

спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій для в'їзду в 

Україну, Постанова №108 від 9.01.2006 містить роз’яснення щодо порядку 

реєстрації та статусу офіційних спостерігачів від іноземних держав, 

http://eli.org.ua/legalization/7/2382
http://eli.org.ua/legalization/7/2382
http://eli.org.ua/legalization/7/2382
http://eli.org.ua/legalization/7/2382
http://eli.org.ua/legalization/8/2490
http://eli.org.ua/legalization/8/2490
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міжнародних організацій на виборах народних депутатів України 26 березня 

2006 р., а Указ Президента України № 923/2008 “Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 13 жовтня 2008 року” аргументує 

потребу невідкладних заходів щодо забезпечення конституційних виборчих 

прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної 

Ради [66]. 

Суттєву роль відіграють і суміжні законодавчі та нормативно-правові 

матеріали, зокрема проект виборчого кодексу включає окреме положення про 

міжнародних спостерігачів (стаття 219).  

У Республіці Білорусь діяльність міжнародних спостерігачів за виборами 

регламентується насамперед “Избирательным кодексом Республики Беларусь” 

11 февраля 2000 г. № 370-3 [40] та Законом Республики Беларусь 4 января 

2014г. № 116-3 “О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о 

стандартах демократических виборов, избирательных прав и свобод в 

государствах – участниках Содружества Независимых Государств” [38; 46]. У 

законодавчих актах України, Республіки Білорусь використовуються два 

поняття: національний спостерігач та міжнародний спостерігач.  

У РФ порядок голосування регулюється такими нормативними 

документами: Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ” (№ 67-ФЗ от 12 июня 

2002, с поправками на 25.07.2011) [68], Федеральный закон “О выборах 

Президента Российской Федерации” (№ 51-ФЗ от 18 мая 2005, с поправками 

на 25.07.2011)[67], “Инструкция по организации единого порядка 

установления итогов голосования..., утверждённая постановлением ЦИК от 

17.08.2011” [42]. Відповідно до Федерального закону від 12.06.2002р. № 67-Ф3 

(ред. від 05.05.2014) закордонний (міжнародний) спостерігач – це предстаник 

закордонної чи міжнародної організації, наділений правом здійснювати в 

порядку, визначеному законом, спостереження за підготовкою й проведенням 

виборів та реферндумів в РФ. Подібне трактування знаходимо в 

енциклопедичному словнику “Конституційне право Росії”, де 

http://eli.org.ua/legalization/8/2490
http://eli.org.ua/legalization/8/2490
http://eli.org.ua/legalization/6/2719
http://eli.org.ua/legalization/6/2719
http://eli.org.ua/legalization/6/2719
http://eli.org.ua/legalization/6/2719
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використовується поняття спостерігач на виборах, а в якості іноземних 

(міжнародних) спостерігачів можуть виступати особи, які представляють 

іноземну (міжнародну) організацію та отримали право спостерігати за 

підготовкою та проведенням виборів та референдумів в РФ [335]. Загалом у 

РФ в науково-довідковій літературі головний акцент робиться на 

узагальненому тлумаченні цього поняття [328]. 

Цінну інформацію, особливо з 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 (БДІПЛ) Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі” [310], “Декларації про критерії вільних і 

справедливих виборів” [2], одностайно прийнятій 112 країнами на 154-й сесії 

Ради Міжпарламентського Союзу в Парижі 26 березня 1994 р. , “Handbook for 

Domestic Election Observers, OSCE/ODIHR” [315]. 

“Декларація про критерії вільних і справедливих виборів”, ґрунтуючись 

на важливих документах у сфері прав людини, проголошує, що важливими 

вимогами під час організації та проведення виборів мають бути свобода й 

чесність.  

Держава повинна всебічно підготувати проведення виборів, призначити 

відповідальних за всі сторони виборчої кампанії, забезпечити правильність 

голосування та підрахунку голосів. Держави повинні забезпечити реєстрацію 

виборців, уточнення списків виборців та процедур голосування з допомогою у 

межах прийнятного національних та міжнародних спостерігачів [2]. 

“Керівництво зі спостереження за виборами БДІПЛ /ОБСЄ” є сьогодні 

одним із найповніших ґрунтовно опрацьованих міжнародноправових 

документів у цій сфері. У ньому міститься Кодекс поведінки для спостерігачів 

ОБСЄ, а також Методологія проведення спостереження за виборами [310]. 

Аналогічна інформація подається в інформаційних матеріалах “Руководство 
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БДИПЧ по наблюдению за выборами, OSCE/ODIHR”[76], “ Руководство по 

наблюдению за выборами ” [77]. 

“Посібник зі спостереження за виборами” [313] був розроблений Бюро 

демократичних інститутів і прав людини на прохання держав-учасниць ОБСЄ і 

його перше видання побачило світ у 1996 році. Він був задуманий у першу 

чергу як практичний довідник для здійснення місій зі спостереження за 

виборами (МСВ), а методологія, описана в ньому, є головним результатом 

діяльності міжнародного співтовариства зі здійснення спостереження за 

виборами, спрямованої на отримання узгодженої й комплексної оцінки 

виборчих процесів. Ця методологія стала доречною для ОБСЄ і посприяла 

здобуттю БДІПЛ репутації провідної організації у сфері спостереження за 

виборами. 

Посібник відображає основні досягнення та контрольні орієнтири для 

міжнародної спільноти в царині демократичних процесів.  

Рада Європи в рамках програми Східного партнерства (програми, що 

проходять за фінансової підтримки ЄС і реалізуються силами Ради Європи в 

співробітництві з урядами Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови 

та України) підготувала спеціальний посібник під назвою “Звіт про вибори. 

Рада Європи. Посібник для громадських організацій” [309] для ознайомлення 

місцевих спостерігачів з передовими практиками збору необхідної інформації, 

звіту про різноманітні аспекти виборчого процесу та оцінки відповідності 

виборів вимогам національного законодавства та міжнародних стандартів. 

Посібник містить поради з написання проміжних і кінцевих звітів основної 

команди спостерігачів. Він являє собою практичний порадник для 

національних спостерігачів, де послідовно пояснюється, як писати й 

структурувати виборчі звіти, які мовні особливості викладення такого 

матеріалу, що варто, а що не варто включати до звіту.  

Посібник “Я — спостерігач” [314] розроблений експертами Фундації 

“Відкрите суспільство” для надання необхідної інформації тим представникам 

політичних партій та блоків партій, які планують брати участь у виборчому 



41 

 

процесі як офіційні спостерігачі. У посібнику розглядаються як законодавчі 

основи діяльності спостерігачів, так і суто практичні поради, методологія 

проведення спостереження за виборами з урахуванням міжнародного досвіду і 

з урахуванням досвіду роботи незалежних міжнародних спостерігачів.  

У “Збірнику матеріалів для спостереження за виборами народних 

депутатів України” [320] подано низку матеріалів для офіційних спостерігачів 

від політичної партії (виборчих блоків), довірених осіб кандидатів у народні 

депутати України, уповноважених осіб від політичних партій та виборчих 

блоків і представників засобів масової інформації. 

Детальну інформацію про виборчий процес, у тому числі й про 

спостереження, містять “Виборче законодавство: українська практика, 

міжнародний досвід та шляхи реформування” [330], “Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации” [337], “Избирательное право 

и избирательная система в Республике Беларусь” [185], “Международные 

избирательные стандарты ” (подано “Положения о Миссии наблюдателей от 

Шанхайской организации сотрудничества на президентских и/или 

парламентских выборах, а также референдумах (15 мая 2006 г.) “Руководство 

для долгосрочных наблюдателей за выборами. Наблюдение до и после дня 

выборов ОБСЕ/БДИПЧ”) [7; 74; 75], “Выборы в России: вчера, сегодня, завтра: 

сборник статей” [172]. 

У збірнику “Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та 

місцевих виборів в Україні: доповіді, виступи” [323] відображено розгорнуту 

дискусію щодо пошуку оптимальної виборчої системи для проведення 

парламентських та місцевих виборів в Україні, аналізується можливість 

застосування міжнародного досвіду у виборі виборчої системи, прийнятної для 

України.  

Грунтовний інформаційно-аналітичний та методичний матеріал 

представлено й у таких дослідженнях: Ю. Бакаєв, В. Борденюк, О. 

Василевський, Ю. Кальниш, М. Логунов “Вибори — шлях до демократичного 

суспільства: Метод. матеріали з питань виборчого процесу” [305], “Вибори 
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Президента України. 1999” [317], С. Рябов “Політичні вибори: Навч. 

Посібник” [343]. 

Для дослідження нами було залучено й матеріали конференцій. Так, 

зокрема, матеріали конференції, проведеної 24 червня 2003 р. Інститутом 

виборчого права спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування, Центральною 

виборчою комісією, Факультетом правничих наук Національного університету 

“Києво-Могилянська Академія” за підтримки Міжнародного фонду 

“Відродження” відображено у збірнику “Гарантії виборчих прав громадян та 

демократичного характеру управління виборчим процесом” [319]. У збірнику 

матеріалів “Вибори Президента України - 2004: проблеми теорії та практики ” 

[316] окремий розділ стосується офіційних спостерігачів. Виборам Президента 

України присвячені збірники матеріалів “Аналіз правових позицій 

Центральної виборчої комісії щодо застосування Закону України "Про вибори 

Президента України” та “Вибори Президента України - 99: проблеми теорії і 

практики” [318]. 

У Російській Федерації підготовка та діяльність спостерігачів 

здійснюється на основі “Руководства БДИПЧ по наблюдению за выборами, 

OSCE/ODIHR” [76], а також довідника “Справочник краткосрочного 

наблюдателя российских выборов ” [307], підготовленого А. Бузиним, де 

особлива увага приділяється практичним результатам суспільного контролю за 

виборами (цей же дослідник опублікував ряд праць з адміністративних 

виборчих технологій [162; 163; 165]). Цінну інформативну базу подають й 

матеріали міжнародної конференції “Российские выборы в контексте 

международных избирательных стандартов. Материалы международной 

конференции. Независимый институт виборов” [322]. Еволюцію інституту 

виборів в Росії проаналізовано у збірнику статей “ Выборы в России: вчера, 

сегодня, завтра” [172]. 

Що стосується наукової розробки проблеми, то ключовими для 

розуміння ролі міжнародного спостереження за виборами стали концептуальні 
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монографії та статті іноземних авторів, зокрема, монографія асистента-

професора політології та міжнародних відносин Йельського університету 

Сюзан Д. Хайд “Дилема псевдодемократів: чому спостереження за виборами 

стало міжнародною нормою” [278] та її статті [275; 277; 279] (деякі у 

співавторством з Ніколаєм Маріновим [276; 279]), у яких Сьюзен Хайд 

розкриває різні аспекти теми міжнародного спостереження за виборами, 

намагаючись дати відповідь на такі питання: чому міжнародне спостереження 

перетворилося на міжнародну норму, чому псевдодемократичні режими 

запрошують місії спостерігачів, тим не менш, збираючись вдаватися до 

фальсифікацій, чи є міжнародне спостереження за виборами ефективним 

інструментом поширення демократії, чи просто способом легітимізації 

виборчої автократії. У монографічній праці С. Хайд подає власне бачення 

сутності міжнародних спостерігачів, якими автор визначає “офіційні делегації 

іноземців, запрошені для спостереження та надання оцінки якості виборчого 

процессу” [278, p. 245].  

Ключове значення для нашого дослідження має книга Еріка Бйорнланда 

“Поза свободою та чесністю: спостереження за виборами та побудова 

демократії” [257], при написанні якої автор керувався власним досвідом 

міжнародного спостереження за виборами більш ніж у двадцяти п’яти країнах 

світу (описано досвід діяльності організацій, що займаються спостереженням 

за виборами починаючи із 1980-х років, розглянуто роль та цінність 

міжнародного та внутрішнього моніторингу, його внесок у розвиток 

демократичних перетворень та поширення демократії). Дослідник стверджує, 

що оціночний критерій “вільні та чесні”, як правило, застосовується для того, 

щоб приховати, а не щоб прояснити ситуацію, оскільки під ним можна 

розуміти все, що завгодно, і трактувати у вигідному тій чи іншій стороні 

позитивному чи негативному контексті. А тому спостереження за виборами 

повинно мати широку сферу застосування в трьох різних вимірах: предмета, 

часу та географії [257]. По відношенню до предмета (у даному випадку 

розуміється виборчий процес) спостерігачі повинні оцінювати порівняно 
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широке коло питань, які безпосередньо й опосередковано можуть впливати на 

результати виборів. Ці питання можна згрупувати в три категорії: 

 адміністрування або проведення виборів; 

 правова та інституційна база проведення виборів; 

 політичний контекст і умови, у яких вибори проводяться, у тому 

числі ступінь відповідності їх більш широкими стандартам прав людини і 

ступеню «рівності умов» для всіх учасників виборчого процесу.  

По відношенню до часового виміру очевидно, що ефективні програми 

моніторингу повинні враховувати всі аспекти виборчого процесу у 

відповідності до їх часової протяжності. Так виборчий процес починається 

навіть не з моменту оголошення проведення виборів, але відтоді, коли 

відбувається написання виборчого законодавства та створюються “правила 

гри”. Закінчується ж він тоді, коли результати виборів були офіційно 

оголошені та прийняті усіма учасниками виборчого процесу, у тому числі 

широкою громадськістю. Географічний вимір передбачає, що міжнародні 

спостерігачі також повинні мати можливість розвивати точне уявлення про те, 

що відбувається у всій країні. Це означає, що в передвиборчий період, у день 

виборів і після виборів міжнародні спостерігачі повинні бути присутніми в 

достатній кількості на всій території країни, що дало б змогу відчути 

внутрішньодержавні настрої в цілому [257]. Автор запропонував вдале та 

аргументоване визначення, яке детально окреслює специфіку роботи 

міжнародних спостерігачів: “Міжнародне спостереження за виборами - 

цілеспрямований збір інформації про виборчий процес та співставлення його із 

універсальними стандартами демократичних виборів, яке здійснюється 

відповідальними міжнародними організаціями на засадах нейтральності та 

демократичності з метою переконатись в чесності виборів, а також виявити та 

задокументувати випадки виборчого шахрайства” [257, p. 40]. 

Вагомим є дослідження Джудіт Келлі [283-292]. ЇЇ праці за 

масштабністю та плідністю співмірні з  науковими доробками Е. Бйорнланда, 

С. Хайд. Келлі та Хайд тісно співпрацюють, розкриваючи різні аспекти теми 
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міжнародного спостереження. Якщо С. Хайд концентрує увагу на 

фальсифікаціях та маніпуляціях, до яких вдаються псевдодемократичні 

режими для введення в оману міжнародних спостерігачів, то Дж. Келлі 

приділяє значну увагу внутрішнім проблемам міжнародного спостереження, 

зокрема, у монографії “Коли міжнародне спостереження спрацьовує і чому 

нерідко терпить невдачу” вона ставить перед собою завдання відповісти на 

питання: “Наскільки точно і об’єктивно моніторинг оцінює вибори?”, “Як 

спостерігачі можуть покращити якість виборів?”, “Чи може присутність 

міжнародних спостерігачів зменшити електоральне насильство?”, “Наскільки 

може міжнародне спостереження дійсно впливати на внутрішню політику і яка 

роль міжнародного спостереження у справі підготовки внутрішніх 

спостерігачів?” [291].  

Цікавою працею, присвяченою міжнародному спостереженню за 

виборами, є книга Артуро Санта-Круза [298], у якій автор аналізує міжнародне 

спостереження через призму міжнародних відносин, розглядаючи проблему 

втручання спостерігачів у суверенітет держав, у яких проводиться моніторинг. 

До речі, ця проблема безліч разів підіймалася дипломатами та чиновниками 

РФ, які вважали, що міжнародне спостереження є засобом втручання у 

внутрішні справи “суверенної демократії”. Певною мірою це визнає і С. Хайд, 

зазначаючи, що міжнародне спостереження є непрямим втручанням у 

внутрішні справи країни. 

Серед перекладних праць потрібно виокремити працю Дж. Сарторі [232]. 

Найбільш ґрунтовно місце й роль інституціоналізму та нового 

інституціоналізму в західній політичній науці дослідив Гай Петерс у своїй 

праці “Інституційна теорія в політичній науці. “Новий інституціоналізм” [222]. 

У ній проаналізовано відмінності між “старим” та “новим” 

інституціоналізмом, індикатори та головні напрямки й характеристики 

неоінституціоналізму. 

Різні аспекти дослідження міжнародного спостереження за виборами 

знайшли відображення в роботах українських і зарубіжних авторів: С. Пунтуса 
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[227], Є. Назарової [210], А. Вешнякова [166], И. Выдрина [173], 

Ю.Ключковського [159; 160; 189], В. Красінського [194], Дж. Хартлєнда [246], 

Л. Кочубей [192; 193; 338], М. Кочеткової [191], Є. Юрійчук [252-256], 

В.Бебика [325; 326], I. Видріна [173], B. Лучинa [203], А. Давидова [333], В. 

Ждановича та І. Прохоренка [178], А.Зиновьева И. Поляшовой [182], А. Фирсовa 

[244], А. Фомина [245]. Т. Карозерса [260], Е. Брахма [258], С.Кетч [261], Д. 

Донно [266], М. Мягкова [296]. Безсумнівно, праці названих учених мають 

важливу наукову та практичну цінність, однак проблема становлення та 

розвитку міжнародного спостереження в українській політичній науці не стала 

предметом спеціального наукового аналізу.  

Оскільки міжнародне спостереження за виборами є необхідним 

компонентом забезпечення та реалізації виборчих процедур, тому суттєву роль 

у цьому контексті відіграють праці присвячені виборчій тематиці. Сюди варто 

віднести дослідження В. Бебик “Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, 

технології, маркетинг” [326] (викладено основи проведення виборчих 

кампаній в умовах цивілізованого демократичного змагання за політичну 

владу), С. Белова “Избирательная система как правовой институт” [157] 

(розглядаються особливості законодавчого регулювання виборчої системи в 

РФ і за кордоном), Р. Балабан “Теорія виборчої системи” [154] (здійснено 

порівняльний політологічний аналіз виборчого законодавства низки 

європейських країн та країн СНД, узагальнено електоральний досвід сучасної 

України та результати парламентських перегонів доби незалежності та 

здійснено спробу системного критичного аналізу виборчого законодавства 

України), Р. Балабан “Фінансовий вимір виборчого алгоритму” [155], В. 

Богашева, Ю. Ключковський, Л. Колісецька “Еволюція виборчого 

законодавства України (1989-2006 роки)” [134] (на підставі законодавчих 

актів, які регулювали проведення загальнонаціональних виборів та досвіду їх 

застосування досліджуються окремі аспекти еволюції виборчого права в 

Україні), Л. Кочубей “ Виборчі технології ” [338] (основна увага приділена 

законодавчому забезпеченню виборчих процесів, їх класифікації, практичним 
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прийомам і методам, PR-діяльності, деструктивним виборчим технологіям і 

способам протидії їм.). 

У вітчизняній наковій думці фундаментальною працею, яка заповнює 

прогалину в теоретичному осмисленні та дослідженні міжнародного 

спостереження за виборами, є наукова робота професора Є. Юрійчук. Автор 

комплексно розглядає процес зовнішньополітичної легітимації влади на 

пострадянському просторі та роль міжнародного спостереження в цьому 

процесі [252].  

У праці М. Ставнійчук “Законодавство про вибори народних депутатів 

України: актуальні проблеми теорії і практики” [238] досліджуються 

фундаментальні наукові проблеми становлення сучасного виборчого права та 

виборчого процесу в Україні, детально розглядається система виборчого 

законодавства України; аналізуються фактори становлення та функції 

законодавства про вибори народних депутатів України в умовах незалежної 

Української держави). 

У колективній монографії І. Кресіної та Є. Перегуди “Парламентські 

вибори в Україні: правові і політичні проблеми” [195] аналізуються основні 

тенденції, особливості, чинники парламентських виборів в Україні, показано 

еволюцію виборчого законодавства у 90-і роки 20 ст. та на початку 21 ст. і 

всебічно охарактеризовано участь політичних партій у виборчих кампаніях. У 

колективній праці “БДИПЧ ОБСЕ в действии. Наблюдение за наблюдателями” 

[156] проаналізовано діяльність БДІПЛ/ОБСЄ. 

Дослідження Н. Кутырева Н. “ Технологии победы на выборах” [202] 

присвячене розгляду проблеми вдосконалення виборчого законодавства в РФ. 

Заслуговує на увагу те, що після здобуття державної незалежності в 

Україні Г. Шкіря [304] захистила дисертацію, присвячену законодавчому 

забезпеченню участі офіційних спостерігачів у процесі виборів Президента 

України. У РФ 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 
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ролі в російській виборчій системі проаналізовано у дисертаціях А. Жиляєва 

[301] та Р. Рябчикова [302]. Однак ці дослідження проводилися в правовому 

контексті, вони не містять власне комплексного політологічного аналізу 

міжнародного спостереження, тому дане дослідження органічно доповнює їх, а 

наявність зазначених праць не позбавляє його актуальності. 

Отже, аналіз джерельної бази та стану наукової розробки проблеми 

дозволяє зробити висновок про те, що джерельна база дослідження 

ґрунтується на міжнародних стандартах, національному законодавстві, 

підсумкових звітах, резолюціях місій спостереження, а окремі аспекти 

дослідження міжнародного спостереження за виборами знайшли відображення 

в роботах українських і зарубіжних авторів. Однак слід констатувати 

відсутність в політичній науці комплексного аналізу досліджуваної 

проблематики.  

 

Висновки до 1 Розділу 

Попри те, що міжнародне спостереження за виборами вже давно 

визнається як важливий і необхідний атрибут будь-якої політичної системи, 

що претендує на відповідність основним демократичним принципам, його 

сутнісне розуміння в політологічних дослідженнях залишається 

неоднозначним. Пояснюється це відмінностями методологічних підходів. 

Концептуальною основою політологічного дослідження виступили засади й 

принципи інституціоналізму та неоінституціоналізму. Політологічний підхід 

до міжнародних відносин передбачає використання кількох базових парадигм 

у залежності від проблем, що підлягають науковому розгляду. Серед 

спеціалістів-міжнародників різних шкіл і напрямів немає методологічної 

єдності щодо їх оптимальної кількості. У нашому дослідженні ми використали 

три з чотирьох основних парадигм – ідеалізм, реалізм, модернізм 

(постмодернізм). Центральне положення між теоріями раціонального вибору 

та постмодерними вченнями в міжнародних відносинах посідає 

конструктивізм. 
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В якості концептуальної бази дослідження було використано 

структуралізм і політичний прагматизм.  

Сучасна інтерпретація міжнародного спостереження за виборами 

базується з одного боку на його самостійності та автономії по відношенню до 

державних структур, а з іншого боку – на потребі його функціонування лише 

виключно до чинного законодавства та правового порядку. Економічний, 

адвокаційний підходи дають змогу пояснити мотивації політичних лідерів 

запрошувати міжнародних спостерігачів. Новий концептуальний вимір 

дослідженню надали принципи міждисциплінарного й системного підходів.  

Основними світоглядними принципами (засадами), які відображають 

сутність, зміст і особливості методології дослідження міжнародного 

спостереження за виборами в Україні, Російській Федерації та Республіці 

Білорусь є принципи неупередженості та свободи наукових досліджень, 

комплексності досліджень, системності, діалектики, історизму, 

компаративістики, детермінізму, герменевтики, формальної логіки тощо. 

Серед методів, які допомагають здійснити дослідження міжнародного 

спостереження за виборами, слід назвати передусім системний, структурно-

функціональний, діяльнісний, порівняльний, історико-ретроспективний, 

індуктивний метод, метод контент-аналізу.  

До першої групи джерел віднесемо міжнародні стандарти гарантування 

реалізації й захисту виборчих прав громадян та проведення виборів. 

Демократизація будь-якої країни - це шлях, який проходять у декілька етапів. 

Вибори складають один з суттєвих кроків на цьому шляху, а звіти про вибори 

є важливим показником напрямку руху демократії, поваги до прав людини й 

верховенства права. Тому звіт про вибори становить надзвичайно важливу 

складову для подальшого розвитку демократії: громадськість отримує як 

публічну інформацію про спостереження під час виборів, так й орієнтири для 

майбутніх виборів. Саме звіти, висновки, попередні заяви, рекомендації 

спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій становлять 

наступну групу джерельної бази дослідження. Правові основи діяльності 
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спостерігачів відображено і в законодавчій базі кожної країни – третій групі 

джерел дослідження Застосування національних стандартів дозволяє 

конкретизувати загальні міжнародні норми та врахувати особливості 

національних правових систем і правових традицій. 

Цінну інформацію, особливо з практичної точки зору, містять 

інформаційно-аналітичні, довідкові, науково-методичні матеріали, матеріали 

конференцій. 

Щодо наукової розробки проблеми, то ключовими для розуміння ролі 

міжнародного спостереження за виборами стали концептуальні монографії та 

статті іноземних авторів, зокрема Сюзан Д. Хайд, Еріка Бйорнланда, Джудіт 

Келлі. 

Різні 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, Л. Кочубей, 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.Кетч, Д. Донно, М. Мягкова. Беззаперечно, 

праці цих учених мають важливу наукову та практичну цінність, проте слід 

констатувати відсутність у політичній науці комплексного аналізу 

досліджуваної проблематики.  
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РОЗДІЛ 2. 

МІЖНАРОДНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВИБОРАМИ В УКРАЇНІ: 

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ТА МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

2.1. Нормативно-правові засади діяльності місій міжнародного 

спостереження за виборами у національному виборчому законодавстві 

України  

У сучасній демократичній системі управління вибори покликані 

відігравати одну з найважливіших ролей. З одного боку, голосуючи, 

громадяни представляють наявні в суспільстві інтереси. З іншого боку, вони 

формують органи влади й наділяють повноваженнями виборних посадових 

осіб. Вибори вважаються тим механізмом, який дає змогу суспільству 

утворити легітимні владні структури і, в разі необхідності, провести їх повну 

або часткову ротацію. Вони дозволяють спостерігачам зробити висновок про 

відповідність або невідповідність отриманих результатів. 

Слід чітко розрізняти традиційний виборчий громадський контроль 

(заснований на публічності, прозорості та засадничих правах громадян та/або 

іноземців), який властивий усім усталеним демократіям, і (нове, обмежене і 

тимчасове) спостереження за виборами, яке розвинулося впродовж останніх 

трьох десятиліть. Перше трактування, по суті, перебуває в руках місцевих, 

“партійних” політичних акторів. На шляху розвитку в Україні демократичної, 

соціальної, правової держави громадський контроль є не тільки невід'ємною 

складовою державного управління та місцевого самоврядування, але й 

найважливішим чинником розвитку громадянського суспільства [219]. 

Спостереження за національними виборами безпосередньо сприяє 

захисту та реалізації фундаментальних прав людини, оскільки предметом 

моніторингу виступають особливості дотримання та реалізації таких прав та 

основних свобод, таких як свобода висловлювання, свобода пересування, 

право на мирні зібрання тощо. Власне “структурний/ глобальний підхід” 

підкреслює «сучасне» поняття спостереження за виборами й має бути взятий 
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до уваги при аналізі чинних норм у цій сфері (чи на національному, чи на 

міжнародному рівні).  

Спостереження за виборами відіграє важливу роль у забезпеченні 

прозорості виборів, особливо в нових демократіях та демократіях, що розви-

ваються. Реалізація змісту міжнародного спостереження за виборами 

здійснюється за допомогою іноземних спостерігачів, діяльність яких отримала 

розповсюдження відносно недавно як форма “засобів довіри” між державами і 

як висловлення прагнення міжнародних організацій здійснити сприяння 

демократизації виборчого процесу у країнах з демократичною орієнтацією. 

Саме спостерігачі, за визначенням А. Зіновьєвa та І. Поляшова, 

виступають безумовними суб’єктами міжнародного контролю [182, с. 114-

120]. 

У політологічній практиці широко використовується поняття “офіційний 

спостерігач” - особа, призначена під час президентських, парламентських або 

місцевих виборів виборцями, кандидатом у президенти (депутати), виборчим 

об'єднанням, партією, виборчим блоком, громадським об'єднанням, або особа, 

призначена під час референдуму ініціативною групою з проведення 

референдуму, громад, об'єднанням, уповноважена вести спостереження за 

ходом голосування, підрахунком голосів або іншою діяльністю виборчої 

комісії, комісії референдуму в період голосування, встановлення його 

результатів тощо. Офіційні спостерігачі реєструються Центральною виборчою 

комісією або відповідною територіальною виборчою комісією [250].  

Ця категорія спостерігачів бере активну участь у виборчому процесі: 

вони мають право в межах Закону своїми діями запобігати правопорушенням, 

оскаржувати рішення, дії та бездіяльність суб’єктів виборчого процесу, 

органів влади, місцевого самоврядування та ЗМІ до суду у випадку, якщо 

порушується Закон.  

Натомість ще одна група офіційних спостерігачів - спостерігачі від 

іноземних держав та міжнародних організацій, які можуть лише вести 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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спостереження за ходом виборчого процесу та не є суб'єктами виборчого 

процесу.  

Згідно з “Кодексом належної практики у виборчих справах” розрізняють 

три категорії спостерігачів: партійні місцеві спостерігачі, що є прихильниками 

тієї або іншої партії або кандидата, позапартійні місцеві спостерігачі й 

міжнародні спостерігачі [9]. 

Відповідно до типу плебісциту, у якому спостерігачі беруть участь, 

виокремлюють такі види спостерігачів: на парламентських виборах, на 

виборах глави держави, на місцевих виборах, на всенародному референдумі, 

на місцевому референдумі, на іншому виді плебісциту. 

За рівнем суб'єкта, від чийого імені виступає спостерігач, виокремлюють 

спостерігачів від місцевих кандидатів, організацій; від загальнодержавних 

кандидатів, організацій; від міжнародних, іноземних організацій, створених 

спеціально для моніторингу виборів, тих, що побічно виконують цю функцію 

(у тому числі іноземних держав). 

За тривалістю мандату виокремлюють довгострокові (на весь час 

виборчої кампанії) та короткострокові (як правило, тільки на день/дні 

голосування) види спостерігачів. Запит на надання довгострокових 

спостерігачів (далі - ДСС) міститься в ноті, яка направляється всім 55 

державам-учасницям ОБСЄ [310]. 

Присутність довгострокових спостерігачів є запорукою поширення 

діяльності місії спостереження за виборами на всю територію країни. У день 

виборів та ніч після виборів довгострокові спостерігачі мають здійснювати 

координацію подачі звітів короткостроковими спостерігачами та надавати 

членам основної групи вичерпну інформацію про тенденції та події у 

відповідних регіонах на підставі опрацювання, у тому числі анкет (див. 

Додаток D).  

Основна роль довгострокових спостерігачів полягає в здійсненні 

спостереження та проведенні оцінки ефективності та безсторонності 

діяльності виборчої адміністрації, виконання законодавчих та нормативних 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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актів у царині виборів, перебігу передвиборчої кампанії та політичної ситуації. 

Довгостроковим спостерігачам може бути доручено слідкувати за 

висвітленням виборчого процесу в регіональних засобах масової інформації, 

здійснюючи координацію дій зі спеціалістом зі ЗМІ.  

Запит на надання короткострокових спостерігачів (далі - КСС) міститься 

в ноті, яка відправляється усім 55 державам-учасницям ОБСЄ. КСС зазвичай 

перебувають у приймаючій країні впродовж приблизно одного тижня. Вони 

розміщуються групами по дві особи та здійснюють спостереження за 

голосуванням у день виборів. У день виборів короткострокові спостерігачі 

зазвичай відвідують до 10 виборчих дільниць. Потім вони обирають одну 

виборчу дільницю для спостереження за процедурою її закриття та 

підрахунком голосів.  

Що ж до спостереження, то його поділяють на включене та невключене. 

Навіть загальні характеристики статусу спостерігачів у виборчому процесі 

дозволяють визначити, що спостерігачі-виборці здійснюють включене 

спостереження, а іноземні (міжнародні) спостерігачі – невключене 

спостереження. 

У праці “Керівництва зі спостереження за виборами” знаходимо ще три 

різновиди спостереження, а саме: місії спостереження без короткострокових 

спостерігачів, місії з оцінки виборів та місії з надання підтримки [310].  

Суть роботи місії з спостереження без короткострокових спостерігачів 

така: склад місії обмежується довгостроковими спостерігачами, а 

короткострокові спостерігачі не ведуть свою роботу в день голосування. Така 

практика застосовується в тих країнах, де попередній досвід роботи вказує на 

те, що виникнення серйозних проблем у день голосування є малоймовірним, 

але довгострокове спостереження все ж може призвести до винесення 

важливих рекомендацій.  

Місії з оцінки виборів як правило розташовуються в країнах із давно 

існуючими чи більш стійкими демократичними системами. Оскільки в стійких 

демократіях існують добре перевірені виборчі практики, які загалом 
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користуються підтримкою електорату, а також є вільні ЗМІ, які виявляють 

недоліки виборчої системи для подальшого публічного обговорення, 

відповідно робота місій з оцінки виборів може виконати основні завдання 

мінімальними засобами, без необхідності довгострокової присутності або 

масового короткострокового спостереження.  

У випадках, коли міжнародна місія зі спостереження за виборами не 

розгортає широкомасштабної роботи, міжнародна організація може відправити 

невелику групу фахівці, які допомагатимуть при проведенні виборів [77].  

Спостереження в найбільш узагальненому трактуванні виступає методом 

збору інформації шляхом безпосереднього вивчення політичного явища в його 

природних умовах. У залежності від ступеня стандартизації техніки 

спостереження можна виокремити два основні різновиди передвиборчого 

моніторингу. Стандартизована техніка спостереження передбачає наявність 

попередньо детально розробленого переліку подій, аспектів, які необхідно 

спостерігати, визначення умов та ситуацій спостереження, інструкції для 

спостерігачів, одноманітні кодифікатори для реєстрації явищ, які 

спостерігаються. Другий різновид методики спостереження – неструктуроване 

чи нестандартне спостереження. У цьому випадку дослідник визначає лише 

загальні напрями спостереження, де результати фіксуються в довільній формі 

безпосередньо в процесі спостереження чи згодом по пам’яті [193].  

У ході виборчого процесу міжнародні спостерігачі реалізують такі 

функції: фіксуючу, оціночну, інформативну та гарантійну. Збираючи 

необхідну інформацію, відслідковуючи всі факти та події, що відбуваються в 

ході виборчої кампанії, в об’ємі, необхідному для досягнення поставлених 

перед ними цілей, міжнародні спостерігачі виконують фіксуючу функцію. На 

основі зібраної інформації моніторингові місії дають загальну оцінку діючого 

виборчого законодавства, умов та порядку проведення виборів, здійснюючи 

оцінну функцію. 

Інформативна функція полягає в повідомленні міжнародними 

спостерігачами організаторів виборів про виявлені недоліки виборчого 
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законодавства та зафіксовані факти порушення виборчого законодавства, прав 

і свобод людини. Окрім того, сюди ж входить розробка рекомендацій з 

удосконалення виборчого законодавства та процедури проведення виборів 

[312, c. 32-37].  

Міжнародні спостерігачі шляхом здійснення моніторингу забезпечують 

реалізацію принципу відкритості й гласності виборчих кампаній, гарантують 

права громадян обирати й бути обраними, сприяючи виконанню державою 

своїх міжнародних зобов’язань, виконуючи гарантійну функцію [77].  

Виокремлюють такі форми діяльності спостерігачів у виборчому 

процесі: спостереження за агітацією кандидатів; спостереження за 

голосуванням; проведення фото-, відео-, аудіофіксації виборчого процесу; 

реагування на порушення виборчого законодавства; підведення підсумків 

голосування з точки зору законності, що має консультативне значення. 

Міжнародні спостерігачі в рамках своїх повноважень та компетенцій, 

здійснюючи контроль за правильністю виборчих процедур, контролюючи 

точність підрахунку голосів, сприяють підвищенню довіри до виборів і 

підвищенню політичної активності громадян, удосконаленню виборчих 

практик шляхом розробки відповідних рекомендації, здійснюють перевірку 

порядку проведення виборів на предмет відповідності національному 

виборчому законодавству (встановлення легальності) і визначають ступінь 

добросовісності виконання зобов’язань країною,  де здійснюється 

спостереження, наявних у ній міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення 

виборчих прав громадян [301].  

Правові основи діяльності спостерігачів відображено в законодавчій базі 

кожної країни. Застосування національних стандартів дозволяє конкретизувати 

загальні міжнародні норми та врахувати особливості національних правових 

систем і правових традицій. Вибори Президента України, народних депутатів 

України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 

районних, сільських, селищних, міських, районних у містах рад, сільських, 

селищних, міських голів є вільними і відбуваються на основі загального, 
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рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Ці основні 

засади відображено в Конституції України (далі - Конституція), зокрема в 

статтях 38, 70, 71, 76, які визначають зміст та обсяг виборчих прав громадян 

[43]. 

Оскільки Конституція має найвищу юридичну силу, усе інше 

законодавство має перевірятися з огляду на відповідність до її положень і 

принципів. Аналогічно адміністративні накази й розпорядження мають 

відповідати нормам законодавства. Окрім того, закони та Конституція повинні 

узгоджуватись із міжнародним правом та міжнародними зобов'язаннями 

держави. 

Україна належить до невеликого числа держав - членів Ради Європи, 

законодавство якої встановлює статус і широкі повноваження міжнародних 

спостерігачів (стаття 79 Закону [19]) [159, с.249-250]. 

Закон України “Про вибори Президента України” від 5 липня 1991 року 

закріплював у частині 4 статті 7 відомості про міжнародне спостереження. 

Повноваження міжнародних спостерігачів визначалися статтею 36 “Участь 

довірених осіб та інших учасників виборів у роботі виборчих комісій”. 

Відповідно до частини 1 зазначеної статті офіційні спостерігачі від іноземних 

держав і міжнародних організацій мають право брати участь у засіданнях 

виборчих комісій під час реєстрації кандидатів у Президенти України, 

голосування, підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначення результатів 

голосування по округу і підбиття загальних підсумків виборів Президента 

України. Повноваження зазначених осіб засвідчуються відповідним 

документом. Втручання названих осіб у роботу виборчих комісій не 

допускається [32]. Аналогічні засади відображено і в Законі України “Про 

вибори народних депутатів України” від 18 листопада 1993 року, який є одним 

із ключових джерел становлення міжнародного спостереження за виборами в 

українській виборчій практиці.  

Інститут іноземних (міжнародних) спостерігачів на виборах в Україні 

еволюціонував. У виборчому законодавстві 1994 р. закріплювався статус 
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спостерігачів “від інших держав і міжнародних організацій” [19]. Пізніше у 

Законі України “Про вибори народних депутатів” від 24 вересня 1997 року 

статтею 30 встановлювалося, що в заходах, пов’язаних з виборами і 

передбачених цим Законом, можуть брати участь офіційні спостерігачі від 

інших держав та міжнародних організацій, а також громадських організацій 

України та кандидатів у депутати [29]. 

Дані норми були відображені в Законі України “Про вибори Президента 

України” від 5 березня 1999 року [33].  

Упровадження у вітчизняне законодавство та практику міжнародного 

спостереження сприяло виведенню України на рівень країн з демократичним 

законодавством.  

Український науковець Г. Шкіря у своїй дисертаційній роботі 

підкреслює, що концептуальний підхід до питань контролю і спостереження за 

виборами Президента Україні в середині 90-х років полягав в наступному: 

а) виборчі комісії забезпечували не тільки підготовку й проведення 

виборів, але й здійснювали контроль за дотриманням виборчих прав громадян 

України; 

б) крім осіб і їх об'єднань, основними суб'єктами виборчого процесу 

визнавалися виборчі комісії, органи державної влади й органи місцевого 

самоврядування [304].  

Новий етап становлення правового регулювання діяльності міжнародних 

спостерігачів в українському виборчому процесі розпочався із Закону України 

“Про вибори народних депутатів України” 2001 р. у статті 61 якого виводилась 

дефініція міжнародного спостерігача як особи, яка представляє іноземну 

державу, міжнародну організацію і має право на здійснення спостереження за 

підготовкою та проведенням зазначених виборів. У законі окреслювався весь 

спектр форм участі міжнародних спостерігачів у виборчому процесі, 

розширювались частково його права, зокрема вводилась норма, за якою 

фіксація виборчого процесу на фото-, відеокамеру може проводитися без 

погодження такого роду дій із представниками виборчої комісії.  
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Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 

2004 року (в редакції Закону України від 07 липня 2005 року) містить низку 

механізмів, у тому числі участь іноземних спостерігачів, спрямованих на 

забезпечення прозорості виборчого процесу і закріплення підзвітності [28]. 

Аналогічні засади відображено і в статті 79 Закону України “Про вибори 

Президента України” від 21 серпня 2009 року [31]. 

Стаття 70 Закону України “Про вибори народних депутатів України” від 

17 листопада 2011 року [30]. зберігає той самий порядок реєстрації та 

акредитації місій міжнародного спостереження, що й у Законі від 2001 року, а 

відповідно до статті 77 закону офіційне спостереження за виборами народних 

депутатів України уповноважені здійснювати три категорії спостерігачів, у 

тому числі офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних 

організацій (міжнародні спостерігачі) [159, с. 73]. 

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про вибори 

Президента України” та деяких інших законодавчих актів України щодо 

техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу”, визначає таке 

положення: “На засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку 

голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день 

виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де проводиться 

голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення 

відповідної комісії … також офіційні спостерігачі від іноземних держав і 

міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше 

двох осіб від одного засобу масової інформації)” [35]. 

Вагому роль відіграють й суміжні законодавчі та нормативно-правові 

матеріали, зокрема, Проект Виборчого кодексу України, який відповідно до 

Конституції України має визначати гарантії права громадян на участь у 

формуванні складу представницьких органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування шляхом вільного волевиявлення, регулювати 

підготовку та проведення різних типів виборів. Розділ XІX проекту кодексу 

присвячений аналізу сутності офіційних спостерігачів. Стаття 202 конкретизує 
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статус та повноваження офіційних спостерігачів від іноземних держав, 

міжнародних організацій. Відповідно, офіційні спостерігачі від іноземних 

держав, міжнародних організацій, зареєстрованих за межами України, 

акредитуються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо акредитації 

офіційних спостерігачів подаються іноземними державами, міжнародними 

організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ 

України до Центральної виборчої комісії не пізніш як за десять днів до дня 

голосування. 

Рішення про акредитацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, 

міжнародних організацій приймається Центральною виборчою комісією не 

пізніш як за п’ять днів до дня голосування [47]. 

Вагомим є той аспект, який уточнює, що громадяни України не можуть 

бути акредитовані як офіційні спостерігачі від іноземних держав чи 

міжнародних організацій, вони можуть лише супроводжувати акредитованих 

офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій у 

приміщеннях для голосування на виборчих дільницях та під час засідань 

виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача. 

Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від 

іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею 

формою. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій 

здійснюють спостереження самостійно й незалежно та мають право бути 

присутнім на зустрічах кандидатів їх довірених осіб, уповноважених осіб 

партій (організацій партій) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, 

засіданнях виборчих комісій; знайомитися з матеріалами передвиборної 

агітації; перебувати на виборчих дільницях під час голосування, а також на 

засіданнях дільничних виборчих комісій при підрахунку голосів виборців та 

окружних (територіальних) виборчих комісій при встановленні підсумків 

голосування; робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не 

порушуючи при цьому таємниці голосування; публічно висловлювати свої 

пропозиції щодо організації проведення виборів та вдосконалення 
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законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-

конференції з додержанням вимог законодавства України; утворювати разом з 

іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за 

погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи офіційних 

спостерігачів для координації своєї діяльності в межах повноважень, 

передбачених цим Кодексом. 

Що стосується фінансового й матеріального забезпечення діяльності 

офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, то 

воно здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих 

спостерігачів в Україну, або за їх власні кошти. 

Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій 

не мають права втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що 

порушують законний перебіг виборчого процесу, протиправно заважати 

членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; заповнювати замість 

виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень або іншим 

чином порушувати таємницю голосування, а також використовувати свій 

статус у діяльності, не пов’язаній зі спостереженням за ходом виборчого 

процесу.  

Окрім законів, виникає потреба у проведенні аналізу нормативних актів 

та постанов, зокрема постанов Кабінету Міністрів України, Центральної 

виборчої комісії, Указів Президента. Так, зокрема, “Положення про статус 

офіційних спостерігачів від інших держав та міжнародних організацій України 

та кандидатів у депутати на виборах народних депутатів України”, 

затверджене постановою Верховної Ради України від 13 січня 1998 року № 8 

[50], Постанова ЦВК від 6 серпня 1998 року № 326 “Про зразок посвідчення 

офіційних спостерігачів від інших держав та міжнародних організацій на 

повторних виборах, виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, 

міських голів замість тих, які вибули”[52], “Положення про порядок реєстрації 

та статус офіційних спостерігачів на виборах Президента України”, 

затверджене постановою Центральної виборчої комісії від 28 травня 1999 року 
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№59 [49], Постанова Центральної виборчої комісії від 15 лютого 2000 року, 

№17 [55] та ін. конкретизують відомості про статус спостерігачів від 

іноземних держав. 

Розпорядження № 63-р від 08 лютого 2006 року, для прикладу, регулює 

процес оформлення візових документів офіційним спостерігачам від іноземних 

держав та міжнародних організацій для в'їзду в Україну, а Постанова №108 від 

9.01.2006 містить роз’яснення щодо порядку реєстрації та статусу офіційних 

спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах 

народних депутатів України 26 березня 2006 р. Указ Президента України № 

923/2008 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 

жовтня 2008 року” аргументує потребу невідкладних заходів щодо 

забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час 

проведення позачергових виборів до Верховної Ради. 

У Постанові ЦВК “Про Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від 

іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України” 

від 4 березня 2014 року № 30, з метою забезпечення однакового застосування 

виборчого законодавства України під час проведення виборів Президента 

України, відповідно до статей 68, 70 Закону України “Про вибори Президента 

України”, керуючись статтями 11 – 13, пунктами 4, 10 статті 17, пунктами 9, 

17 статті 18 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна 

виборча комісія постановляє: затвердити Порядок реєстрації офіційних 

спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах 

Президента України та встановити форму анкети особи, яка пропонується для 

реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної 

організації на виборах Президента України. Постанова уточнює та конкретизує 

положення про статус, повноваження та термін дії спостерігачів, фінансове та 

матеріальне забезпечення діяльності, реєстрацію або відмову в реєстрації, 

дострокове припинення повноважень, скасування реєстрації офіційних 

спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій [24; 53]. 

http://eli.org.ua/legalization/7/2382
http://eli.org.ua/legalization/7/2382
http://eli.org.ua/legalization/7/2382
http://eli.org.ua/legalization/8/2490
http://eli.org.ua/legalization/8/2490
http://eli.org.ua/legalization/8/2490
http://eli.org.ua/legalization/8/2490
http://eli.org.ua/legalization/6/2719
http://eli.org.ua/legalization/6/2719
http://eli.org.ua/legalization/6/2719
http://eli.org.ua/legalization/6/2719
http://eli.org.ua/legalization/6/2719
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Постанова ЦВК від 18 квітня 2014 року № 325 “Про порядок реєстрації 

офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на 

виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів” (постанова ЦВК від 26 серпня 2010 

року № 327 “Про порядок реєстрації офіційних спостерігачів від 

всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних 

організацій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” [51] втратила 

чинність) спрямована на впровадження однієї із рекомендацій міжнародних 

спостерігачів щодо узгодження та забезпечення однакового застосування 

виборчого законодавства України і під час проведення виборів до Верховної 

Ради України і під час виборів депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. 

Відповідно, до статей 57 та 59 Закону України “Про вибори депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів”, керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 10 статті 

17, пунктами 2, 7, 9 статті 21 Закону України “Про Центральну виборчу 

комісію”, затверджено порядок реєстрації офіційних спостерігачів від 

іноземних держав, міжнародних організацій на виборах депутатів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів та встановила форму анкети особи, яка пропонується для 

реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної 

організації на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Відповідно до Додатку 1, 

“офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на 

місцевих виборах є особа, запропонована для реєстрації офіційним 

спостерігачем відповідно іноземною державою чи міжнародною організацією 

та зареєстрована Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому 

Законом” ( аналогічно, як і в Постанові ЦВК "Про Порядок реєстрації 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0327359-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0327359-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2487-17/paran986#n986
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2487-17/paran1021#n1021
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-15/paran74#n74
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-15/paran156#n156
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-15/paran166#n166
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-15/paran166#n166
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-15/paran228#n228
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-15/paran233#n233
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-15/paran235#n235
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0325359-14#n11#n11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0325359-14#n11#n11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0325359-14#n11#n11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0325359-14#n11#n11
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офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на 

виборах Президента України"від 4 березня 2014 року № 30) [25 ]. 

Офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, 

зареєстровані в установленому законом порядку, можуть вести спостереження 

за ходом виборчого процесу. 

Порядок в’їзду офіційних спостерігачів від іноземних держав, 

міжнародних організацій до України встановлено Законом України “Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства” і відповідними 

нормативними актами Кабінету Міністрів України [36]. 

Положення про фінансове та матеріальне забезпечення діяльності 

офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, про 

отримання посвідчення, порядок реєстрації аналогічні до проекту Кодексу. 

Уточнюється той факт, що офіційний спостерігач від іноземної держави, 

міжнародної організації не може бути зареєстрований від двох або більше 

суб’єктів подання. Чітко регламентовано перелік документів щодо реєстрації 

спостерігачів. Пропозиції викладаються у зверненні, яке спільно із анкетою 

(див. Додаток А) на кожну особу спостерігача та ксерокопією сторінки 

чинного паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається 

іноземними державами через акредитовані в Україні дипломатичні 

представництва цих держав, міжнародними організаціями до ЦВК або через 

МЗС України. Міжнародна неурядова організація до звернення також додає 

засвідчені копії установчих документів (статут тощо), які підтверджують, що 

до статутної діяльності такої організації належать питання виборчого процесу 

та спостереження за ним, а також засвідчену копію документа на 

підтвердження міжнародного статусу такої організації. Рішення про 

реєстрацію або відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних 

держав, міжнародних організацій ухвалюється Центральною виборчою 

комісією не пізніш як за п’ять днів до дня виборів [25]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
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Значна увага приділяється питанням дострокового припинення 

повноважень, скасування реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних 

держав, міжнародних організацій.  

У вищезгаданих нормативно-правових актах сформульовано головні 

принципи функціонування міжнародного спостереження за виборам. Вони 

повністю відповідають міжнародним та європейським стандартам 

демократичних виборів.  

Отже, національне виборче законодавство в основному відповідає 

міжнародним стандартам демократичних виборів. Однак залишаються деякі 

аспекти, стосовно яких виникають сумніви щодо такої відповідності, в 

окремих випадках норми законодавства не створюють умов для належного 

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 

відповідності до міжнародних стандартів демократичних виборів. Проте цей 

процес складний і суперечливий, ряд змін, внесених останнім часом, 

доводиться розцінювати як кроки назад порівняно з встановленими раніше 

нормами законодавства. 

 

2.2. Участь місій міжнародних спостерігачів у виборчих кампаніях в 

Україні 

Після розпаду СРСР в Україні спостерігається активна трансформація 

політичної системи. Покращення виборчого законодавства, рекомендованого 

міжнародними організаціями чи ініційованого всередині держави, необхідно 

за умови, якщо держава прагне зробити виборчий процес максимально 

прозорим і таким, який відповідав би основним правам людини. Одним із 

визначальних чинників цього аспекту є залучення й функціонування 

міжнародного спостереження за виборами в умовах виборчої кампанії.  

Важливою гарантією демократичних виборів є публічний і прозорий 

характер усіх стадій виборчого процесу, усіх виборчих процедур, що, у свою 
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чергу, забезпечує довіру до результатів виборів. У цьому сенсі ключовими є 

два аспекти: доступність об'єкта спостереження та наявність офіційних 

спостерігачів [159, с.43]. 

Слід зазначити, що в цьому відношенні виборче законодавство України 

відповідає міжнародним стандартам. Та незважаючи на це, на жаль, практика 

виборів неодноразово демонструвала грубі порушення вимоги рівності з боку 

як учасників виборчого процесу (у тому числі засобів масової інформації), так 

і юрисдикційних органів, на що звертали увагу міжнародні спостерігачі [94; 

112; 116; 118; 120], які неодноразово відвідували нашу державу.  

Поглиблення спостереження за виборами та активна діяльність 

спостерігачів безпосередньо пов’язані з процесом демократизації. Вагому роль 

у цьому контексті відіграють міжнародні місії зі спостереження за виборами 

(далі - ММСВ), які репрезентують організовані зусилля міжурядових і 

міжнародних неурядових організацій та асоціацій з метою здійснення 

міжнародного спостереження за виборами. Дослідник А. Автономов такі місії 

відносить до суб’єктів зовнішнього контролю [152, с. 66-67].  

Однією із провідних міжнародних агенцій, яка з метою моніторингу 

виборчих процесів в окремих державах безпосередньо направляє місії 

спостерігачів, є Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ 

(OSCE/ODIHR) (далі – (ОБСЄ/БДІПЛ). Воно є головною установою ОБСЄ для 

допомоги державам – учасницям ОБСЄ “забезпечувати повну повагу до прав 

людини та основних свобод, керуватися принципом верховенства права, 

розбудовувати принципи демократії та (...) зміцнювати і захищати 

демократичні інститути, а також пропагувати принципи толерантності в 

масштабах усього суспільства” (Гельсінський документ 1992 року).  

БДІПЛ, штаб-квартира якого знаходиться у Варшаві (Польща), було 

створене як “Бюро з вільних виборів” у 1990 році на Паризькому саміті й 

розпочало свою діяльність у травні 1991 року. Через рік назву Бюро було 

змінено для відображення його розширеного мандату, що вже включав 

питання захисту прав людини та демократизації [310].  

http://en.wikipedia.org/wiki/Office_for_Democratic_Institutions_and_Human_Rights
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Щороку БДІПЛ координує та організовує роботу тисяч спостерігачів для 

оцінки того, наскільки вибори у країнах ОБСЄ відповідають національному 

законодавству та міжнародним стандартам. Завдяки унікальній методології 

спостереження забезпечується проникнення в усі елементи виборчого процесу. 

БДІПЛ також допомагає державам-учасницям вдосконалити регулювання 

виборчих процесів шляхом реалізації своїх програм технічної допомоги [87].  

Діяльність Бюро у царині демократизації включає в себе такі тематичні 

напрями: верховенство права, громадянське суспільство, свобода пересування 

та ґендерна рівність. Щороку БДІПЛ реалізовує низку програм допомоги, що 

мають вузьку направленість і спрямовані як на полегшення й сприяння 

виконанню державами своїх зобов’язань у рамках ОБСЄ, так і на розбудову 

демократичних структур. Усю свою роботу БДІПЛ провадить у тісній 

співпраці та координуванні з державами – учасницями ОБСЄ, органами та 

регіональними місіями ОБСЄ, а також з іншими організаціями, зокрема, 

Парламентською Асамблеєю Ради Європи (далі - ПАРЄ), Парламентською 

Асамблеєю ОБСЄ (далі – ПА ОБСЄ), Європейським Парламентом (ЄП), 

Парламентською Асамблеєю НАТО, представниками міжнародних організацій 

та інституцій: Організація Об'єднаних Націй (далі - ООН), Конгрес місцевих та 

регіональних влад Ради Європи, Європейська Комісія, Організація 

Американських Держав; дослідницькими центрами та неурядовими 

організаціями, залученими до спостереження за виборами та адміністрування 

виборів: Центр Картера, Національний Демократичний Інститут (НДІ), 

колишня “Міжнародна фундація виборчих систем” (IFES), Європейська 

мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO). 

Свої місії офіційних спостерігачів також мають такі міжнародні 

організації, як Міжнародна неурядова організація “CANADEM”, Фонд 

Конрада Аденауера, Міжнародна організація зі спостереження за виборами 

“CIS-EMO”, а також окремі іноземні країни, зацікавлені в безпосередньому 

спостереженні за політичним процесом. 

http://en.wikipedia.org/wiki/CANADEM
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_CIS-EMO
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На теренах СНД організацію спостережень за виборами в Азербайджані, 

Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Російській Федерації, 

Таджикистані, Україні, а також у близькому зарубіжжі, здійснює 

Міжнародний інститут моніторингу розвитку демократії, парламентаризму та 

дотримання виборчих прав громадян держав-учасниць Міжпарламентської 

Асамблеяї держав - членів Співдружності Незалежних Держав (далі - МПА 

СНД). 

Україна належить до держав із повномасштабним прийняттям 

міжнародних спостерігачів (за ступенем інтенсивності). На запрошення 

Центральної виборчої комісії України ОБСЄ / БДІПЛ направляло місії зі 

спостереження за парламентськими виборами 29 березня 1998 року та 31 

березня 2002 року [130]. 576 офіційних спостерігачів із 38 країн світу були 

присутніми і на виборах Президента України 31 жовтня 1999 року. Вони 

репрезентували парламенти зарубіжних держав, міжнародні парламентські, 

громадські, правозахисні, наукові організації, зокрема ОБСЄ, Парламентську 

Асамблею Ради Європи, Раду Міжпарламентської Асамблеї держав – учасниць 

СНД, Державну Думу Росії, центральні виборчі органи Молдови, Литви, 

Російської Федерації та засудили будь-які прояви насильства по відношенню 

до будь-яких кандидатів у Президенти [ 34; 117; 124; 128; 137].  

Основною рисою участі європейських країн та організацій у виборах 

Президента України 2004 року стало посилення їх впливу на 

внутрішньополітичні процеси в Україні. Наприкінці серпня 2004 року 

розпочала роботу Місія спостереження БДІПЛ за виборами Президента 

України, зважаючи на кризову ситуацію робота місії була продовжена до січня 

2005 року.  

Місія на чолі з послом Гертом Аренсом (Німеччини) налічувала 57 

експертів з виборів і довгострокових спостерігачів, які працювали у Києві та 

20 регіональних центрах по всій Україні. Після анулювання результатів 

другого туру виборів місія була розширена до 77 членів. Уже після першого 

туру виборів (31 жовтня) 636 представник ОБСЄ, Ради Європи, Європейського 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%94
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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парламенту та Парламентської асамблеї НАТО, грунтуючись на конкретних 

фактах, заявили про відхід від міжнародних демократичних стандартів. 21 

листопада 563 спостерігачі представляли 33 держави-учасниці ОБСЄ. 

Керівник групи від Європарламенту М. Сивик, аналізуючи хід голосування в 

другому турі, зауважив, що Україна більше нагадує Північну Корею, аніж 

демократичну європейську країну. Провідні політики ЄС назвали вибори в 

Україні нелегітимними й закликали владу не затверджувати їх результати. Так 

Г. Шредер погодився зі спостерігачами ОБСЄ щодо масової фальсифікації на 

виборах, Х. Солана підкреслив, що влада має “переглянути виборчу 

процедуру, аби воля народу України була дотримана”. Глава Єврокомісії Ж. 

Баррозу заявив, що результати виборів повинні бути переглянуті, інакше слід 

очікувати “негативних наслідків”, зокрема погіршення політичних і 

торговельних відносин з ЄС. Натомість Спостерігачі з Росії та інших колишніх 

радянських республік (500 представників) заявили, що, за невеликими 

виняткоми, вибори відбулися без порушень. Прес-секретар В. Путіна 

повідомив про те, що “боротьба була гострою, але відкритою й чесною, а 

перемога переконливою” [247]. 

26 грудня 2004 року на виборчих дільницях були присутніми вже 1372 

спостерігачі від 46 держав-учасниць ОБСЄ, делегації Парламентської асамблеї 

ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського Парламенту, та 

Парламентської асамблеї НАТО, що стало найбільшою в історії БДІПЛ місією 

зі спостереження за виборами. Під час президентських виборів 2004 року в 

Україні делегація спостерігачів ENEMO, одна із найбільших серед 

представлених міжнародних моніторингових місій, у звітній доповіді 

зазначила, що “Президентські вибори 2004 року в Україні проходили в умовах 

надзвичайно конкурентної боротьби, а повторний другий тур 26 грудня 

істотно наблизив Україну до демократичних держав. ... Ці заходи різко 

контрастують з попередніми голосуваннями” [138; 151 ]. 

30 січня 2004 року М. Олбрайт уже в як президент Національного 

демократичного інституту США (National Democratic Institute of the USA) на 
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зустрічі в Давосі заявила, що Україна є однією з “ключових країн для розвитку 

демократії” [242].  

Вибори до Верховної Ради 26 березня 2006 року стали четвертими 

парламентськими виборами в Україні після проголошення незалежності країни 

у 1991 році. Попередні спостереження парламентських виборів у 1998 та 2002 

рр. свідчили про їх невідповідність зобов’язанням у рамках ОБСЄ та 

міжнародним стандартам, хоча у виборах 2002 року спостерігалися певні 

позитивні зрушення [117; 124; 126; 130].  

У відповідь на запрошення української влади 23 січня 2006 року БДІПЛ 

направило місію для спостереження за парламентськими виборами 26 березня. 

Очолювана послом Любомирм Копаєм зі Словаччини місія нараховувала 12 

експертів з виборів у Києві і 52 довгострокових спостерігачів, які працювали 

по всій Україні. У цілому в день виборів були присутніми 900 спостерігачів, із 

загального числа 44 держав-учасниць ОБСЄ. Місія об'єднала зусилля спільно 

із представниками Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї 

Ради Європи, Європейського Парламенту та Парламентської асамблеї НАТО 

[117]. Спостереження за виборами в день їх проведення також здійснювали 

міжнародні спостережні організації – такі як ENEMO, Міжнародний 

республіканський інститут (IRI) та Організація зі спостереження за виборами в 

країнах СНД (CIS-EMO).  

Вибори до Верховної Ради України, що відбулися, засвідчили подальші 

позитивні зміни в проведенні демократичного виборчого процесу, початок 

яким було покладено півтора роки тому. У цілому було дотримано 

фундаментальні громадянські та політичні права. Це дозволило виборцям 

зробити свідомий вибір серед запропонованих альтернатив та сприяло 

вільному волевиявленню. Такі висновки зробила Міжнародна місія зі 

спостереження за виборами у своїй заяві. “Ці вибори можна охарактеризувати 

виключно як вільні та прозорі, тобто від цього дійсно виграв український 

народ,” - заявив президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Алсі Хастінгс, 
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якого Діючий голова ОБСЄ призначив Спеціальним координатором 

короткострокових спостерігачів [119; 129]. 

Кампанія була гострою та динамічною, усебічно висвітлювалася 

засобами масової інформації. Це дозволило партіям та блокам донести свої ідеї 

до виборців. Вибори були проведені прозоро, а присутність великої кількості 

спостерігачів як від партій, громадських організацій, так і від міжнародних 

організацій та держав ще більше сприяла прозорості виборчого процесу. 

Під час передвиборчої кампанії було відмічено такі позитивні моменти: 

безперешкодний процес реєстрації кандидатів сприяв участі партій та блоків, 

що представляють широкий політичний спектр; ЗМІ забезпечили всебічне 

висвітлення кампанії й тим самим дозволили партіям та блокам донести до 

виборців свої програмні заяви; передвиборча кампанія проводилася в цілому 

динамічно та без перешкод; Центральна виборча комісія керувала виборчим 

процесом загалом прозоро, узгоджено й 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 

спостережних організацій; переформування списків виборців у 

загальнодержавному масштабі з метою усунення недоліків, виявлених під час 

попередніх виборчих кампаній, незважаючи на обмежений час, стало 

свідченням політичної волі та показником вдосконалення; діяльність 

правоохоронних органів під час передвиборчої кампанії та в день виборів була 

належною.  

Однак були помічені й недоліки, зокрема значну кількість дільничних 

виборчих комісій (ДВК) було 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 упродовж усього виборчого процесу через те, що Верховна 

Рада, строк повноважень якої добігав кінця, так і не змогла зробити 

передбачені законом призначення; на близько 1.400 виборчих дільницях 
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кількість зареєстрованих виборців перевищувала передбачену максимальну 

2.500 виборців, що залишається надто великим числом; труднощами процесу 

переформування списків виборців були його обсяги, часові рамки та 

тривалість, а також покладення загальної відповідальності на місцеві органи 

влади, що ускладнювалося через недостатні вказівки і в деяких випадках 

призводило до неодноманітного застосування; через одночасне проведення 

парламентських та місцевих виборів процеси голосування та підрахунку 

бюлетенів були надто тривалими, подекуди з виникненням тісняви на багатьох 

дільницях; діючі законодавчі вимоги щодо фінансування передвиборчої 

кампанії неналежно виписані [97, с.4]. Та незважаючи на такі досить стресові 

умови, переважна більшість дільничних комісій виконувала свою роботу на 

належному рівні, майже ніяких інцидентів зафіксовано не було. 

У переважній більшості звіти офіційних спостерігачів відзначали повну 

демократичність, прозорість і чесність українських виборів, відсутність 

адміністративного тиску на виборців, забезпечення основних громадянських 

прав і свобод, вільну конкуренцію лідерів і програм політичних партій. Ренате 

Вольвенд, голова делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи та 

співдоповідач моніторингового комітету ПАРЄ, заявила: “Незважаючи на 

суттєві технічні недоліки, на відміну від минулих років, всі українці 

продемонстрували свою відданість демократичному процесу” [168]. 

“Висвітлення кампанії у засобах масової інформації було досить 

збалансованим, хоча упродовж останніх днів перед виборами політичні 

погляди власників ЗМІ стали більш очевидними. В цілому, політичні партії та 

кандидати мали можливість обстоювати свої ідеї в активному медіапросторі, 

що дало громадянам України можливість вільно зробити політичний вибір та 

висловити його”, - заявив Марек Сівець, голова делегації Європейського 

Парламенту [168]. 

П’єр Леллюш, Президент Парламентської Асамблеї НАТО та голова її 

делегації, відзначив: “Чесність та прозорість цих виборів підтверджує 

незворотні зрушення у процесі демократичного розвитку України. Двері для 
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євроатлантичної інтеграції залишаються для України відкритими, і саме її 

народ вирішуватиме, коли буде доречно зробити наступні кроки.” 

Любомир Копай, голова довгострокової Місії зі спостереження за 

виборами ОБСЄ/БДІПЛ, підкреслив необхідність подальшого ретельного 

перегляду списків виборців та виборчого законодавства, а також зазначив: 

“Україна пройшла довгий шлях протягом лише одного року. Я закликаю владу 

не втратити момент, зараз, коли ми побачили, чого можна досягти” [168].  

Інформативним видається виступ тодішнього голови ЦВК Ярослава 

Давидовича 10 квітня 2006 року при встановленні результатів виборів 

народних депутатів України: “Якщо говорити про демократичність наших 

виборів у контексті порівняння з досвідом інших держав, то хочу вас 

поінформувати, що нинішні наші вибори всіх рівнів мали можливість 

спостерігати 324480 офіційних спостерігачів від партій (блоків) - суб'єктів 

виборчого процесу, … понад 5 тисяч - від громадських організацій, які, до 

речі, вперше зареєстровані офіційно, а також 3 516 офіційних спостерігачів від 

16 іноземних держав та 26 міжнародних організацій. Законом їм було 

дозволено спостерігати за всіма аспектами виборчого процесу, отримувати від 

комісій необхідні документи, які мають відношення до організації їх роботи, і 

до честі організаторів виборів в Україні, особливих проблем у 

взаємовідносинах зі спостерігачами не було” [172 с.10]. 

За підсумками обговорення попереднього звіту спільної Місії 

спостерігачів від Європейського парламенту, ПА ОБСЄ, ПАРЄ, 

Парламентської асамблеї НАТО та БДІПЛ ОБСЄ щодо виборів в Україні 6 

квітня 2006 року була прийнята Резолюція Європейського парламенту в якій 

констатовано:“ З огляду на те, що висновки Місії міжнародних спостерігачів 

Європейського Парламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, 

НАТО та ОБСЄ/БДІПЛ свідчить, що парламентські вибори 26 березня 2006 

року в Україні були вільними та чесними, а також відповідали міжнародним 

стандартам демократичних виборів, з огляду на те, що згідно з висновками 

управління виборчим процесом відбувалося практично без інцидентів та мало 
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демократичний і прозорий характер, хоча певні незручності, спровоковані 

проблемами з кадровим наповненням виборчих дільниць та надмірною 

кількістю виборців на деяких дільницях, мали місце у день виборів, вітаємо 

той факт, що парламентські вибори та вибори до місцевих рад 26 березня 2006 

року були належно проведені у повній відповідності до міжнародних виборчих 

стандартів, а також, що Україна міцно стоїть на шляху перетворення у зрілу 

демократичну державу та отримання місця у європейському співтоваристві 

демократичних держав, яке належить їй по праву” [83, с.17-19]. 

В один день з парламентськими виборами відбулися й місцеві вибори. 

ОБСЄ/БДІПЛ не вело спостереження за місцевими виборами, однак 

враховувала їх тією мірою, наскільки вони впливали на парламентські вибори.  

ENEMO здійснювала спостереження 26 листопада 2006 року за 

виборами мерів у Полтаві, Чернігові та Кіровограді. Мета місії полягала в 

оцінці того, чи в ході виборчого процесу були дотримані демократичні 

принципи виборів. Місія ENEMO складалася з спостерігачів за виборами з 

одинадцяти країн, включаючи Азербайджан, Албанію, Вірменію, Чорногорію, 

Грузію, Росію, Казахстан, Хорватію, Румунію, Сербію та Словаччину. Чотири 

мобільні бригади були розгорнуті в Полтаві, 5 мобільних бригад під Чернігові 

та 5 мобільних бригад під Кіровограді. Команди відвідали між 40% -50% від 

загального числа виборчих дільниць (Кіровоградська 58/117, Полтава 46/134, 

Чернігів 50/111), а також спостерігали за роботою районних та міських 

виборчих комісій. “У Полтаві та Чернігові, загальний виборчий процес, в тому 

числі у дня виборів, був впорядкованим і без серйозних порушень. У 

Кіровограді, спостерігачі ENEMO повідомили про непорозуміння, викликане 

скасуванням реєстрації одного з основних кандидатів, що трапилось 

напередодні виборів”, - заявив Марко Дошляк, керівник наглядової місії 

ENEMO [134].  

Порушення мобільних процедури голосування були зареєстровані в 10% 

виборчих дільниць у Кіровограді. Якість списків виборців залишалася 

серйозною проблемою. Проте спостерігачі ENEMO відзначили, що вище 



75 

 

зазначені порушення не вплинули на загальний результат виборів. За 

підсумками спостереження було вироблено рекомендації: зокрема виборче 

законодавство має визначити розумний строк для видалення кандидатів з 

бюлетенів і точно визначити процес, при якому кандидат може оскаржити 

судові рішення, списки виборців повинні регулярно оновлюватися на 

систематичній основі у співпраці з центральними органами влади, для того 

щоб уникнути процесуальних порушень, які відбуваються на виборчих 

дільницях з більш ніж 2000 виборців на кожній дільниці, максимальне число 

виборців в кожній виборчій дільниці не повинно перевищувати 2000 [134]. 

Гостра політична криза 2007 рокку в Україні знайшла своє відображення 

у Резолюції 1549 Парламентської Асамблеї 2007 року “Про функціонування 

демократичних інституцій в Україні”, яка відгукнулася на відомі події низкою 

важливих положень, зокрема стосовно того, що “дострокові вибори є легі-

тимним демократичним інструментом для обрання та контролю народом 

влади, що діє від його імені”, - положення, яке вже стало цитованим в інших 

документах Ради Європи. 

На запрошення Міністерства закордонних справ України БДІПЛ 

направило 10 серпня 2007 року місію для спостереження за парламентськими 

виборами 30 вересня. Вона налічувала 67 експертів і довгострокових 

спостерігачів з 23 держав-учасниць ОБСЄ (очолював посол Одрі Гловер 

(Великобританія)). За перебігом виборів спостерігали 140 парламентарів та 

570 короткострокових спостерігачів від ОБСЄ/БДІПЛ, ПА ОБСЄ, ПАРЄ, 

Європейського Парламенту та Парламентської Асамблеї НАТО. Спостерігачі 

ЕНЕМО були присутніми  на всіх етапах процесу голосування та спостерігали 

за відкриттям 195 виборчих дільниць, процедурою голосування в більш ніж 

2000 виборчих дільницях, підрахунком голосів в 195 виборчих дільницях [125; 

296, р.34]. 

“Незважаючи на складні умови, ці вибори було проведено професійно та 

якісно. Висока явка в день виборів засвідчила прагнення українського народу 

зробити свій внесок у подолання політичної кризи. Тепер настала черга 
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українських політиків”, - заявив Тоне Тінгсгаард, спеціальний Координатор 

короткострокових спостерігачів та Віце-президент Парламентської Асамблеї в 

ОБСЄ [241]. Голова делегації ПАРЄ, Ханна Северінсен, відзначила: “Політики 

мають почати грати за правилами, замість того, щоб гратися з правилами. 

Виборче законодавство не було ідеальним, а зміни внесені під час політичної 

кризи не змогли покращити його. Доказом цього стала кількість людей, які 

втратили своє право голосу через те, що подорожували на момент виборів. 

Втім, я була зворушена намаганням виборчих комісій виправити ситуацію та 

захистити права виборців. Зараз прийшов час виправдати очікування 

суспільства, а не лише задовольняти власні політичні інтереси”. 

А Голова делегації Європейського Парламенту, Адріан Северін, заявив: 

“Ми побачили, що в ході проведення виборчої кампанії всі головні політичні 

партії України показали своє прагнення бачити власну країну повністю 

інтегрованою до європейської спільноти, сприяти стосункам Європи та Росії, 

та провести комплексну конституційну реформу у власній країні. Щоб досягти 

цих цілей для українських політичних сил важливо поважати волевиявлення 

українського народу, створити стабільний уряд, який поважатиме 

передвиборчий консенсус розподілу влади між коаліцією та опозицією, 

почавши, таким чином, втілювати в життя амбіційну програму національної 

реформи” [241]. 

“Якість складених списків виборців, здебільшого через специфічні 

обставини дострокових виборів, викликала у нас занепокоєння. Однак мені 

дуже імпонували порядок та прозорість процесів, які ми спостерігали в день 

виборів”, - констатував Ян Петерсон (голова ПА НАТО). Голова 

довгострокової Місії спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ, Посол Одрі 

Гловер, заявила: “Незважаючи на безлад, спричинений змінами до закону, 

спостерігалася чітка політична воля та бажання провести ці вибори у 

відповідності з міжнародними стандартами. Наступним кроком має стати 

консолідація виборчого законодавства” [241]. 
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Хоча нещодавні зміни до законодавства, включаючи низьку якість 

списків виборців та можливе позбавлення права голосу тих виборців, що 

виїхали за кордон після першого серпня, викликали занепокоєння, спостерігачі 

з усіх регіонів країни повідомили, що велика кількість виборців, яких не було 

у списках, все ж таки мали можливість проголосувати. 

Додаткове занепокоєння викликало скасування положень закону, що 

гарантували дотримання прозорості голосування на дому. Спостерігалися 

випадки прихованої політичної реклами та агітації державними та місцевими 

посадовцями, які не були кандидатами. 

Центральна виборча комісія ефективно вирішувала більшість технічних 

питань, але іноді голосування членів ЦВК відповідно до прихильності чи 

партійної приналежності перешкоджало її роботі та затримувало прийняття 

певних рішень.  

У цілому ж на підставі результатів спостереження констатовано 

відповідність виборчого процесу до міжнародних стандартів [118; 120; 150; 

265; 282]. 

 Спостереження за президентськими виборами 2010 року (як, до речі, і 

на виборах 2004 року) здійснювала  Канадсько-Українська Фундація (КУФ) - 

канадська благодійна організація заснована Конгресом Українців Канади 

(КУК) з метою координувати, розвивати, організовувати й надавати допомогу 

Україні з боку Канади. 3 січня КУФ відрядила на перший тур виборів 

Президента в Україні 65 досвідчених та навчених короткострокових 

спостерігачів, які стежили за перебігом виборчого процесу в 6 областях 

країни. 1 лютого КУФ залучила ще 50 спостерігачів для 6 областей, які були 

обрані в співпраці з групою спостерігачів від КАНАДЕМ. У такий спосіб 24 

області з 25-ти, а також Київ та Севастополь були охоплені спостерігачами від 

Канади. Варто зазначити, що чимала кількість спостерігачів КУФ брали участь 

у місії спостереження під егідою КАНАДЕМ [121]. 

Місія спостереження за президентськими виборами співпрацювала з 

міжнародними спостерігачами від різних організацій, таких як Організація 
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Безпеки та Співробітництва в Європі, КАНАДЕМ, Український Конгресовий 

Комітет Америки (УККА) та Світовий Конгрес Українців (СКУ). 

Спостерігачами було дано оцінку відповідності виборчого процесу 

внутрішньому законодавству та міжнародним стандартам демократичних 

виборів, зазначено позитивні моменти виборчого процесу та вказано на деякі 

серйозні недоліки.  

В одному з ключових спостережень, яке стало пізніше рекомендацією, 

зазначалося: “Ми з прикрістю констатуємо, що ЦВК не зареєструвала та не 

акредитувала жодного спостерігача від Грузії під час повторного голосування 

на виборах Президента України… Така ж зла доля спіткала спостерігачів від 

Українського Конгресового Комітету Америки, які також не змогли отримати 

акредитацію упродовж двох засідань ЦВК через відсутність більшості голосів, 

попри те, що легітимний кворум для затвердження акредитації був. У ЦВК 

повинні зрозуміти, що дозвіл міжнародним спостерігачам спостерігати за 

виборчим процесом, особливо виборами Президента країни - це засадничий 

критерій вільної та стабільної демократії”. [110]. 

Спостерігачам КУФ надавався задовільний доступ до приміщень ОВК, 

ДВК, засідань комісій та виборчої документації. Однак подекуди члени ДВК 

не давали відповідей на запитання спостерігачів. Особливо часто такі випадки 

траплялися, коли мова заходила про внесення змін у списки виборців, про 

голосування за межами виборчої дільниці. Також доволі часто був обмежений 

доступ як спостерігачам, так і виборцям до списків виборців [121]. 

Слід зазначити, що практика виборчих процесів в Україні в період з 1999 

по 2010 років породила феномени, які отримали відповідні назви 

“адміністративний ресурс” або “адміністративні технології” певного кандидата 

чи партії, “електоральний підкуп” на виборчих перегонах [190]. 

28 жовтня 2012 року в Україні відбулися парламентські вибори, які, 

відповідно до резолюції ПАРЄ, мали б стати “вирішальним випробуванням 

вірності України демократичним принципам”, а участь “міжнародних 

спостерігачів на цих виборах значною мірою сприяла б їх демократичному 
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проведенню” [84; 149]. У заяві щодо попередніх результатів та висновків, що 

були оприлюднені ОБСЄ/БДІПЛ, ПА ОБСЄ, ПАРЄ, ПА НАТО та ЄП 29 

жовтня 2012 року, зазначалося, що хоча виборці могли обирати різні політичні 

партії, а день голосування пройшов загалом спокійно та мирно, деякі аспекти 

передвиборного періоду стали кроком назад у порівнянні з останніми 

загальними виборами. Зокрема ці вибори характеризувалися відсутністю 

рівних правил гри переважно внаслідок зловживання адміністративними 

ресурсами, відсутності прозорості передвиборної агітації та фінансування 

партій, а також браку збалансованого висвітлення у ЗМІ. Незважаючи на те, 

що процеси голосування та підрахунку голосів загалом отримали позитивну 

оцінку, процес встановлення підсумків голосування був оцінений негативно 

майже у половині виборчих округів, де здійснювалося спостереження. У день 

після голосування чесність результатів у деяких округах була поставлена під 

сумнів, враховуючи випадки маніпулювання. З 45 команд довгострокових 

спостерігачів МСВ ОБСЄ/БДІПЛ 33 дійшли висновку, що зловживання 

адміністративними ресурсами негативно вплинуло на умови здійснення 

передвиборної агітації. Зловживання адміністративними ресурсами 

продемонструвало відсутність на практиці чіткого розмежування між 

державою та правлячою партією в деяких регіонах, що суперечить 

положенням п. 5.4 Копенгагенського документа ОБСЄ 1990 року. Процес 

визначення підсумків голосування був оцінений негативно у 77 зі 161 ОВК, де 

МСВ ОБСЄ/ БДІПЛ вела відповідне спостереження [112; 116]. 

5 листопада 2012 року ЦВК України прийняла рішення про 

неможливість встановити достовірні результати виборів у п'яти виборчих 

округах: № 94 (Обухівський район, Київська область), №132 (Первомайський 

район, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канівський район, 

Черкаська область) та №223 (Київ). Відповідно до пропозиції ЦВК Верховна 

Рада прийняла рішення щодо проведення повторних виборів у вищезазначених 

виборчих округах. 5 вересня 2013 року Верховна Рада також прийняла закон 
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одноразового використання “Про повторні вибори народних депутатів України 

в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 194, 197, 223”. 

Міжнародна місія ENEMO зі спостереження за повторними виборами 

народних депутатів України у п'яти одномандатних виборчих округах 15 

грудня 2013 року.  

Спостерігачі ENEMO повідомили про 44 порушення упродовж дня 

голосування, збирали інформацію та спостерігали за ходом 9 судових справ, 

висловили занепокоєння через відсутність дієвих санкцій, які можна 

застосувати у випадках порушення порядку ведення передвиборчої агітації та 

закликали суди та ЦВК реагувати на порушення порядку ведення 

передвиборчої агітації та притягувати кандидатів до адміністративної та 

кримінальної відповідальності згідно з законом [110]. 

Нове політичне середовище, яке утворилося після подій кінця 2013-

початку 2014 років та призвело до зміни влади, надало можливості для 

демократичного розвитку України. Так званий референдум, організований у 

Криму 16 березня 2014 року, був неконституційним як за Конституцією 

Криму, так і за Конституцією України. До того ж явка виборців та результати, 

що були повідомлені, є неправдоподібними. Таким чином, наслідок цього 

референдуму, як і незаконна анексія території Російською Федерацією, не 

мають юридичної сили, зазначалося у резолюції 1988 (2014) ПАРЄ, яка 

підтвердила свою рішучу підтримку незалежності, суверенітету і 

територіальній цілісності України [79 ].  

25 травня 2014 року Петро Порошенко був обраний новим Президентом 

України. Вибори проходили під наглядом міжнародних спостерігачів на чолі з 

ОБСЄ/БДІПЛ [82]. 

Спостерігачі від місії ОБСЄ та Європейської мережі організацій зі 

спостереження за виборами ENEMO відзначили, що президентські вибори 

відбулися прозоро й відкрито. 

Cпеціальний координатор короткострокової місії ОБСЄ зі 

спостереження за виборами Президента України Жоао Соарес (Joаo Soares) 
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констатував: “Ці вибори підтвердили демократичний курс українського 

народу”. Він зазначив, що президентські вибори характеризувалися високою 

явкою виборців, процес підрахунку голосів в основному відповідав процедурі. 

“Влада доклала всі можливі зусилля, щоб забезпечити проведення виборів по 

всій країні, незважаючи на складності у двох областях, де озброєні групи 

намагалися зірвати вибори”, - сказав координатор місії ОБСЄ [234]. 

Серед ключових недоліків спостерігачі відзначили проблеми з 

проведенням кампанії і голосуванням у Донецькій і Луганській областях, а 

також технічні проблеми, які привели до черг на дільницях. “На жаль, багато 

громадян не мали можливості віддати свої голоси в Донецьку і Луганську, а 

також у Криму. Разом з тим, була вражаюча явка в інших областях країни”, - 

заявив голова делегації ПА ОБСЄ Іллка Канерва. Водночас, за словами голови 

делегації ПА НАТО Карла Ламерса, вибори стали величезним успіхом на тлі 

побоювань, що вони будуть “надто гарячими” та сумнівів, що вони 

відбудуться [234]. 

Cпостерігачі ENEMO, грунтуючись на результатах звітів 300 

короткострокових і 48 довгострокових спостерігачів, констатували, що “ 

президентські вибори пройшли прозоро і ефективно з одиничними 

відхиленнями, які не вплинуть на остаточний результат” [114]. 

Глава місії ENEMO Пітер Новотни заявив, що відкриття виборчих 

дільниць із запізненням і спроби голосування групами - основні порушення. 

Також він зазначив моменти складності організації виборів в східному регіоні, 

де в районі Красноармійська та Добропілля Донецької області працювала 

мобільна група спостерігачів ENEMO. “Ми вітаємо діяльність Центральної 

виборчої комісії, але рекомендуємо зробити процес більш відкритим. 

Наприклад, запрошувати спостерігачів на її закриті наради”, - сказав він. 

Також, на його думку, ЦВК слід завчасно надавати спостерігачам проекти 

постанов [148; 273].  

За даними місії зі спостереження за виборами ОБСЄ у різних регіонах 

України працювало близько 1400 спостерігачів із 49 країн. Голова місії Тана 
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де Дзулуета серед позитивних моментів цьогорічних виборів назвала 

відсутність зловживання адмінресурсом та відсутність перешкод для 

голосування національним меншинам [207]. 

На прохання Михайла Ходорковського в Україну приїхала група 

спостерігачів (200 осіб) з Росії під егідою “Європейської платформи за 

демократичні вибори”. Вони визнали вибори такими, що відбулися, прозорими 

й чесними. Про це йшлося в оприлюднених 27 травня офіційних висновках 

місії. 

Що стосується офіційної влади Росії, то вона відмовилася посилати своїх 

представників на українські вибори, а також відмовилася брати участь у місії 

спостерігачів ОБСЄ [236]. 

Попри те вибори в Україні відповідали демократичним засадам, а 

представники ОБСЄ та Європейського союзу заявили про підтримку 

теперішнього політичного курсу України.  

Отже, Україна належить до держав із високим ступенем інтенсивності 

спостереження виборчих кампаній з боку міжнародних спостерігачів. У 

переважній більшості звіти офіційних спостерігачів, які містять цінні 

рекомендації для вдосконалення виборчих процедур, констатують 

відповідність виборчих процесів більшості зобов'язань ОБСЄ та іншим 

міжнародним стандартам демократичних виборів, повну демократичність, 

прозорість і чесність українських виборів, відсутність адміністративного тиску 

на виборців, забезпечення основних громадянських прав і свобод, вільну 

конкуренцію лідерів і програм політичних партій. 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 вагомість виборчих процесів в Україні для 

світової спільноти, яка неодноразово підкреслювала підтримку демократичних 

трансформацій в українському суспільстві. 
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Висновки до 2 розділу 

Підготовка й проведення виборів регулюються Конституцією України, 

законами України “Про вибори Президента України” “Про вибори народних 

депутатів України”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “Про 

Центральну виборчу комісію” із найновішими змінами. Існує також велика 

кількість підзаконних нормативних актів, виданих на виконання вимог законів 

органами, на які покладено обов'язок забезпечення підготовки проведення 

виборів, насамперед Центральною виборчою комісією, а також Кабінетом 

Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади. Усі ці 

законодавчі акти чітко визначають та встановлюють значний обсяг 

повноважень міжнародних спостерігачів, у тому числі право присутності на 

засіданні виборчих комісій, при проведенні голосування і підрахунку голосів, 

право спостереження за діяльністю виборчої комісії при проведенні 

голосування та підрахунку голосів з будь-якої відстані.  

Національне виборче законодавство в основному відповідає 

міжнародним стандартам демократичних виборів. Однак залишаються деякі 

аспекти, стосовно яких виникають сумніви щодо такої відповідності; в 

окремих випадках норми законодавства не створюють умов для належного 

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.  

Можна спостерігати взаємозв’язок між оцінкою виборів та політичними 

силами, що приходять до влади. Міжнародні експерти, іноземні спостерігачі в 

Україні окремі вибори оцінюють, як такі, що проводяться з використанням 

адміністративного протекціонізму, лобізму, підкупу електорату та проявів 

фальсифікації результатів виборів, посадових зловживань при проведенні 

агітації тощо. Зловживання адміністративними ресурсами, переважно на 
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користь окремих кандидатів, продемонструвало відсутність чіткого 

відокремлення держави від правлячої партії у деяких частинах країни.  

Спостереження за перебігом виборів не є суто технічною процедурою, 

оскільки воно безпосередньо пов’язане із дотриманням прав людини. 

Результати моніторингу, зокрема ЗМІ, що проводяться МСВ ОБСЄ/БДІПЛ, 

ЕНЕМО, ПАРЄ, Конгресу регіональних та місцевих влад, Європейського пар-

ламенту, ПА НАТО, Парламентської Асамблеї Британської Співдружності, 

Канадсько-Української Фундації, КАНАДЕМ, Українським Конгресовим 

Комітетом Америки та Світовим Конгресом Українців демонструють, що 

обмежені обсяги висвітлення кампанії в новинах та інформаційних випусках 

можуть негативно вплинути на доступ виборців до різноманітних політичних 

поглядів.  

Водночас використання адміністративного ресурсу, електорального 

підкупу має місце під час виборчих процесів і в країнах розвинутої демократії. 

Окремі передвиборчі кампанії, зокрема 2005-2009, 2014 рр., продемонстрували 

суттєві зміни на краще порівняно з попередніми президентськими виборами й 

підтвердили позитивні зрушення, а весь спектр зареєстрованих для участі у 

виборах партій та блоків (на парламентських виборах) представляв широкий 

загал політичних сил, що наразі діють в Україні, й відтворював усю політичну 

палітру.  

У переважній більшості звіти офіційних спостерігачів, які містять цінні 

рекомендації для вдосконалення виборчих процедур, констатують 

відповідність виборчих процесів більшості зобов'язань ОБСЄ та іншим 

міжнародним стандартам демократичних виборів, повну демократичність, 

прозорість і чесність українських виборів, відсутність адміністративного тиску 

на виборців, забезпечення основних громадянських прав і свобод, вільну 

конкуренцію лідерів і програм політичних партій, а також підкреслюють 

непересічне значення президентських та парламентських виборів в Україні для 

демократичної трансформації всього пострадянського простору.  
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Таким чином, міжнародне спостереження за виборами забезпечує оцінку 

виборчих процесів згідно з міжнародними принципами проведення істинно 

демократичних виборів й національного законодавства та одночасно виходить 

з визнання того, що ніхто інший, окрім населення країни, не вирішує питання 

щодо легітимності процесу виборів та довіри до його результатів. 
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РОЗДІЛ 3. 

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ ЗА ВИБОРАМИ В 

РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ  

 

3.1. Оранізація міжнародного спостереження за виборчими 

процесами в Республіці Білорусь 

На політичній карті Європи Республіка Білорусь посідає особливе місце. 

На думку багатьох західних політиків, тут засновано недемократичний 

(авторитарний) політичний режим, що прикривається демократичними, у тому 

числі виборчими, процедурами [233]. Саме тому видається актуальним 

питання проаналізувати виборче законодавство Республіки Білорусь (далі - 

РБ). 

У Республіці Білорусь застосовується мажоритарна виборча система, 

відповідно до якої депутати всіх рівнів і Президент Республіки Білорусь 

обираються безпосередньо виборцями Республіки Білорусь [185]. Проведення 

виборів у Білорусі регулюється Конституцією [44] та Виборчим кодексом 

країни [40]. 

Вибори Президента й депутатів є вільними і проводяться на основі 

загального (статтею 64 Конституції Республіки Білорусь), рівного (стаття 66) і 

прямого виборчого права (стаття 67) при таємному голосуванні (стаття 38) (це 

ж положення відображено і в статті 51 Виборчого Кодексу Республіки 

Білорусь) [170]. У Республіці Білорусь усі вибори є прямими (за винятком 

виборів до Ради Республіки). Поряд з цим принципом Конституція (ст.38) 

встановлює принцип непрямих виборів при формуванні другої палати 

Національних зборів - Ради Республіки. Депутати місцевих Рад депутатів 

обираються населенням країни на термін 4 роки. У виборах депутатів місцевих 

Рад депутатів нарівні з білоруськими громадянами беруть участь громадяни 

Російської Федерації [185]. Відповідно до статті 11 Конституції Республіки 

Білорусь іноземний (міжнародний) спостерігач під час перебування на 

території Республіки Білорусь користується правами і свободами і виконує 
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обов'язки нарівні з громадянами Республіки Білорусь, якщо інше не визначено 

Конституцією, законами та міжнародними договорами. Законом, який уперше 

передбачив будь-який вид контролю (спостереження) з боку громадськості 

став Закон БРСР “Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів 

БРСР”, на основі якого пройшли вибори депутатів 1990 року [324, c. 90]. 

Водночас спостерігачів не поділяли на національних чи міжнародних, не 

окреслювалося чітко коло їх повноважень, прав та обов’язків. Така тенденція 

зберігалась і в наступних законах: “Про референдум (народне голосування) в 

Республіці Білорусь” від 13 червня 1991 року, “Про вибори Президента 

Республіки Білорусь” від 30 березня 1994 року, “Про вибори депутатів 

Верховної Ради Республіки Білорусь” від 29 листопада 1994 року, з тією лиш 

різницею, що спостереження за виборами носило імперативний характер.  

Правові основи виборчого законодавства Республіки Білорусь викладені 

у Виборчому кодексі Республіки Білорусь, прийнятому у 2000 році. 

Відповідно до нього порядок спостереження за виборами був змінений із 

імперативного на дозвільний, причому встановлювався не законом, а 

постановою ЦВК. Такого роду крок став дуже зручним маневром, який досі 

дає можливість ЦВК Білорусі вводити зміни в порядок діяльності 

міжнародного спостереження, визначати порядок акредитації спостерігачів, 

розширювати чи звужувати рамки втручання у виборчий процес тощо [63].  

У законодавсті Республіки Білорусь фіксується той факт, що при 

проведенні виборів, референдуму, відкликанні депутата, члена Ради 

Республіки мають право бути присутніми спостерігачі - депутати Палати 

представників, члени Ради Республіки, депутати місцевих Рад депутатів, 

довірені особи кандидатів у Президенти Республіки Білорусь, у депутати, 

члени політичних партій, інших громадських об'єднань, трудових колективів, 

представники громадян, іноземні (міжнародні) спостерігачі, а також 

представники засобів масової інформації в зазначеному порядку. 

Відповідно до статті 155 Виборчого кодексу Республіки Білорусь 

іноземним (міжнародним) спостерігачем є особа, яка представляє іноземну 
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державу чи міжнародну організацію, яка купує право на здійснення 

спостереження за підготовкою та проведенням виборів Президента Республіки 

Білорусь відповідно до встановленого Виборчим кодексом Республіки 

Білорусь порядком [40].  

Іноземні (міжнародні) спостерігачі від іноземних держав і міжнародних 

організацій запрошуються до Республіки Білорусь Президентом Республіки 

Білорусь, Палатою представників, Радою Республіки, Радою Міністрів 

Республіки Білорусь, Міністерством закордонних справ Республіки Білорусь, 

Центральною виборчою комісією.  

Вони акредитуються Центральною комісією Республіки Білорусь з 

виборів і проведення республіканських референдумів (далі - Центральна 

комісія) на підставі запрошення спостерігати за виборами й анкети на 

акредитацію (див. Додаток B). Документи для акредитації іноземних 

(міжнародних) спостерігачів, які працюють у складі місії спостерігачів, 

можуть представлятися в Центральну комісію керівником місії. Центральна 

комісія видає іноземному (міжнародному) спостерігачу посвідчення за 

формою згідно з додатком (див. Додаток C). Посвідчення є документом, що 

підтверджує повноваження іноземного (міжнародного) спостерігача щодо 

здійснення його діяльності в період підготовки та проведення виборів 

Президента Республіки Білорусь і дійсне при пред'явленні документа, що 

посвідчує особу спостерігача. Іноземний (міжнародний) спостерігач здійснює 

свою діяльність самостійно й незалежно. Матеріально-фінансове забезпечення 

діяльності іноземного (міжнародного) спостерігача проводиться за рахунок 

коштів сторони, яка направила спостерігача, або за рахунок його власних 

коштів. 

Термін повноважень іноземного (міжнародного) спостерігача 

починається з дня його акредитації і закінчується в день опублікування 

підсумків виборів, референдуму, відкликання депутата, члена Ради 

Республіки.  
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Відповідно до національного законодавства Республіки Білорусь, 

іноземні (міжнародні) спостерігачі можуть зустрічатися з кандидатами, 

довіреними особами кандидатів, а після дня голосування викладати свою 

думку про законодавство Республіки Білорусь щодо виборів, референдумів, 

відкликання депутата, члена Ради Республіки, проводити прес-конференції та 

звертатися до засобів масової інформації [169].  

Міжнародний спостерігач за нормативно-правовими актами має право: 

бути присутнім на засіданнях відповідних комісій; бути присутнім на 

засіданнях депутатів місцевих Рад депутатів базового рівня області, депутатів 

Київської міської Ради депутатів з виборів членів Ради Республіки, а також з 

відкликання члена Ради Республіки; бути присутнім при пломбуванні або 

опечатування скриньок для голосування; знаходитися в день голосування в 

приміщеннях для голосування з моменту пломбування або опечатування 

скриньок для голосування до закінчення підведення результатів голосування; 

бути присутнім при достроковому голосуванні, голосуванні за місцем 

перебування громадян; спостерігати за видачею бюлетенів, ходом 

голосування, дотриманням встановленого цим Кодексом порядку голосування; 

звертатися з пропозиціями та зауваженнями з питань організації голосування 

до голови дільничної, лічильної комісії або його заступнику; отримувати 

інформацію про результати підрахунку голосів і складанні протоколів 

відповідних комісій про результати виборів, референдуму, голосування про 

відкликання депутата; знайомитися з протоколами дільничних комісій про 

результати голосування і протоколами відповідних комісій про результати 

виборів, референдуму, голосування про відкликання депутата, підписаними і 

спрямованими у вищестоячу комісію; виготовити копію протоколу дільничної 

комісії про результати голосування своїми силами і засобами; знайомитися з 

рішеннями засідань депутатів місцевих Рад депутатів базового рівня області, а 

також з відкликання члена Ради Республіки [168].  

Однак іноземні (міжнародні) спостерігачі не мають права 

використовувати свій статус для здійснення діяльності, не пов'язаної зі 
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спостереженням за підготовкою й проведенням виборів, референдуму, 

відкликання депутата, члена Ради Республіки. Центральна комісія має право 

позбавити акредитації іноземного (міжнародного) спостерігача в разі 

порушення ним законодавства, якщо спостерігач: займається агітацією в будь-

якій її формі; надає кандидатам у Президенти Республіки Білорусь, у депутати 

Палати представників, в члени Ради Республіки, у депутати місцевих Рад 

депутатів будь-яку інформаційну, методичну, фінансову чи іншу допомогу; 

створює перешкоди при проведенні голосування; вживає дії, що порушують 

таємницю голосування; веде опитування громадян, які прибули для 

голосування і хто проголосував; заповнює за громадянина на його прохання 

бюлетень; створює перешкоди для нормальної роботи комісій, засідань 

депутатів місцевих Рад депутатів базового рівня області, депутатів Київської 

міської Ради депутатів і проведення голосування; знаходиться біля столів 

видачі бюлетенів, у кабіні для голосування [40].  

В 2006 і 2009 роках Виборчий кодекс було двічі редаговано. В останню 

редакцію Виборчого кодексу було внесено понад 130 змін, сформульованих на 

основі досвіду проведених виборчих кампаній і рекомендаціях міжнародних 

спостерігачів, у тому числі з ЄС та ОБСЄ. Нововведення у виборчому 

законодавстві стосуються й міжнародного спостереження за виборами, 

зокрема розширюються права спостерігачів [184].  

Відповідно до частини третьої статті 13 Виборчого кодексу Республіки 

Білорусь Центральна комісія Республіки Білорусь з виборів і проведення 

республіканських референдумів постановила затвердити “Положення про 

порядок діяльності іноземних (міжнародних) спостерігачів при підготовці та 

проведенні виборів Президента Республіки Білорусь в 2010 році” [48]. Попри 

позитивні аспекти, відображені в законодавтві Республіки Білорусь щодо 

міжнародного спостереження, практична діяльність місій спостерігачів 

визначається особливостями наявного політичного режиму. 

Оновлення органів влади та зміна її персональних носіїв є типовим для 

стабільних демократичних режимів. Цілковито інше відношення до виборчих 
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дій виникає в умовах авторитарного або транзитнонестійкого (в системному 

відношенні) політичного режиму. Саме такий тип політичного режиму, який 

прикривається демократичними, у тому числі виборчими процедурами, 

притаманний для Республіки Білорусь. 

Першими вільними виборами в Білорусі як суверенній державі стали 

вибори Президента країни в 1994 році. У цих виборах переміг опозиційний 

кандидат Олександр Лукашенко. З тих пір в Білорусі ще тричі проходили 

вибори Президента (2001, 2006, 2010), п'ять разів проводилися парламентські 

вибори (1995, 2000, 2004, 2008, 2012), місцеві вибори відбулися в 1995, 1999, 

2003, 2007 і 2010 роках [169]. 

Західними країнами всі ці політичні заходи не були визнані 

демократичними й прозорими тому, що не був забезпечений рівний доступ до 

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

виборах, допускався адміністративний тиск на опозиційних кандидатів, а 

також прямі фальсифікації.  

Вибори відбувалися у відповідності до положень виборчого кодексу, які 

часто допускають подвійне тлумачення юридичних норм. Наприклад, 

виборчий кодекс РБ передбачає витрати на виборчий процес з 

республіканського, відповідного місцевого бюджет або спеціального 

позабюджетного фонду, контрольованого Центральною комісією. Зрозуміло, 

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

адміністративного ресурсу. Умовно кажучи, альтернативний кандидат отримує 

обмежений телерадіоефір, а чинна влада просто користується телерадіоефіром 

[156, с.164; 306, с.164]. У Виборчому кодексі РБ не отримав розвитку принцип 

гласності при підготовці та проведенні виборів. У даному нормативно-

правовому акті не закріплюється право представників громадськості та 

журналістів на безперешкодний доступ на всі засідання виборчих комісій, які 

самі вправі вирішувати, яку інформацію про хід виборів і в якому обсязі вони 

представлятимуть громадськості [40]. 



92 

 

Незважаючи на те, що легітимність обрання О. Лукашенка, технологія 

“третього терміну” були поставлені під сумнів, західні демократії і 

демократичні організації неодноразово висловлювали намір надіслати 

(надсилали) в Білорусію своїх спостерігачів, адже одне із безпосередніх 

завдань спостерігачів - сприяти організації та проведенню виборів Президента 

РБ відповідно до загальновизнаних у демократичному світі норм виборчого 

права.  

Уже на попередньому етапі введення в дію міжнародного спостереження 

Центральна комісія не допустила присутності “небажаних” спостерігачів: 

зокрема запрошення на білоруські вибори не отримали Грузія, Литва і Латвія, 

тобто ті країни, керівництво та політики яких піддавали критиці О. Лукашенка 

за недемократичність політичного режиму. Крім того, не отримали 

запрошення європарламентарі, а проти незалежних журналістів і політичних 

діячів з України, Польщі, Чехії, Росії, які висловили намір брати участь у 

білоруських виборах як неофіційні спостерігачі, розгорнулася 

пропагандистська кампанія [204]. 

Мінімізувавши можливості незалежного зовнішнього спостереження за 

ходом підготовки і проведення виборів, білоруська влада забезпечила 

необхідний на виборах 2006 p. результат. На засіданні Центральної комісії 

Республіки Білорусь з виборів і проведення республіканських референдумів, за 

остаточними підсумками голосування офіційним переможцем на 

президентських виборах був оголошений О. Лукашенко, за якого 

проголосували 83% виборців, a явка виборців становила 92,9%. 

Після виборів білоруська опозиція відмовилася визнавати їх результати 

й закликала населення до проведення акцій непокори. Країни Заходу 

підтримали опозицію - не визнали результатів виборів і назвали їх 

несправедливими. Так міжнародна місія із спостереженням за виборами 

БДІПЛ/ОБСЄ у своїй попередній доповіді від 20 березня 2006 року зробила 

висновок про те, “що проведення виборів не відповідало зобов'язанням 

Бєларусі в рамках ОБСЄ щодо демократичних виборів”. За повідомленням 
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глави ОБСЄ найбільшою проблемою виборів була відсутність рівних умов для 

всіх кандидатів. 

Прес-секретар Білого дому С. Макклеллан, відображаючи офіційну 

позицію США, констатував: “Сполучені Штати не визнають результати 

виборів. Ми підтримуємо заклик до (проведення) нових виборів”, адже вибори 

проходили в “атмосфері страху” [233, с.159].  

Так само і Євросоюз офіційно висловив незгоду з результатами 

президентських виборів у Білорусі, звинувативши місцеву владу в тому, що 

вона не забезпечила відповідність виборчої кампанії міжнародним 

демократичним стандартам.  

Вибори Президента РБ 19 березня 2006 р. продемонстрували, що хоча в 

цілому республіканське законодавство про вибори містить юридичні 

положення, що базуються на міжнародних виборчих стандартах, проте 

недоліки та прогалини виборів нівелюють демократичний характер наявних 

правових норм [139; 233]. 

Серед інших причин перемоги Олександра Лукашенка були активні 

заходи влади, у тому числі й репресивні, спрямовані на недопущення масового 

протесту проти результатів виборів, а також слабкість, малочисельність і 

нерішучість опозиції та популярність президента серед значних прошарків 

населення [177].  

Парламентські вибори 2004, 2008, 2012 рp. проходили також за участю 

міжнародних спостерігачів. Під час недемократичних парламентських виборів 

2004 р. у Білорусі, наприклад, суттєва кількість майбутніх кандидатів була 

дискваліфікована на підставі великої кількості недійсних підписів та 

податкових декларацій. Більше того, було скасовано реєстрацію низки 

“первинних організацій” (наприклад, партійних осередків у відповідних 

округах), які були необхідними для номінації кандидатів у цьому виборчому 

окрузі. Більше того, за даними ОБСЄ/БДІПЛ було скасовано реєстрацію низки 

уже зареєстрованих кандидатів, начебто через порушення правил 

передвиборної агітації та підкуп виборців незадовго до дня виборів. 
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ОБСЄ/БДІПЛ оцінювало відповідність виборів до Палати представників 

Національних зборів Республіки Білорусь 17 жовтня 2004 р. Копенгагенському 

документу 1990 р., національному законодавству та міжнародним стандартам. 

Місія спостереження за виборами (її очолював посол Одрі Гловер 

(Великобританія)) розпочала роботу 2 вересня 2004 р. і стала, як зазначено у 

підсумковому звіті “першою стандартною повномасштабною МСВ 

БДІПЛ/ОБСЄ” [96]. До складу місії увійшло 2 членів основного складу і 22 

довгострокових спостерігачів із 17 держав-учасниць ОБСЄ, а їх діяльність 

охопила всі 110 виборчих округів. До місії приєдналися й спостерігачі від ПА 

ОБСЄ. Вцілому моніторинг виборів здійснювали 27 спостерігачів з 37 держав 

учасниць ОБСЄ. Вибори проходили в напруженій політичній ситуації, 

оскільки 7 вересня 2004 р. Президент О.Лукашенко оголосив про проведення 

одночасно із парламентськими виборами республіканського 

референдуму(громадяни мали голосувати щодо питання дозволу діючому 

Президенту брати участь у майбутніх президентських виборах і зняття діючого 

конституційного обмеження стосовно можливості обіймати посаду Президента 

не більше двох термінів) [96]. 

Не дивлячись на те, що процедури голосування в день виборів в цілому 

відбувалися у відповідності до діючого законодавства, мали місце істотні 

невідповідності, пов’язані з голосуванням, особливо під час підрахунку 

голосів і впродовж п’ятиденного періоду дострокового голосування [96]. 

Результати референдуму, як і парламентських виборів, не визнали західні 

держави і міжнародні організації. Серйозне занепокоєння викликали 

перешкоди спостерігачам міжнародної місії спостереження за виборами у 

виконанні своїх обов’язків щодо спостереження в умовах достатньої свободи 

пересування і доступу до інформації, зокрема відмови членів виборчих комісій 

надавати грунтовну інформацію у відповідь на запитання. Ця проблема набула 

особливо гострого характеру під час підрахунку голосів і при підведені 

підсумків. Спостерігачі наголошували у звіті, що без політичної волі для 
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покращення загальних умов в яких відбуваються вибори в РБ покращення 

технічного характеру будуть малоефективними [62; 128].  

Неабияку роль у підтримці діючої влади у Республіці Білорусь 

відігравала Російська Федерація. Спострігачі від Росії, як правило, позитивно 

оцінюють всі виборчі кампанії в Республіці Білорусь. 

На парламентських виборах 28 вересня 2008 р. було акредитовано 929 

міжнародних спостерігачів із 46 держав, які репрезентували 6 міжнародних 

організацій, 7 Центрвиборчкомів, 16 дипломатичних представництв, 

Російський суспільний інститут виборчого права і Парламент Італії. 

Результати виборів привели до обрання Палати представників, яку складали 

депутати (за винятком 7), котрі не були членами партій, однак всі 110 членів 

Палати представників були прихильниками чинної влади.  

Аналогічна ситуація спостерігалася і під час та після президентських 

виборів 2010 р. [236]. Досить активно використовувались силові важелі 

впливу, силові структури Білорусії здійснювали своєрідні акції політичного 

залякування, найчастіше у формі затримань й арештів активістів та лідерів 

опозиції. 15 листопада ОБСЄ/БДІПЛ відкрило місію стереження за виборами, 

яку очолив посол Герт Аренс. Вона включала 14 експертів основного складу і 

40 довгострокових спостерігачів із 26 держав-учасниць ОБСЄ. Для здійснення 

спостереження в день виборів ОБСЄ/БДІПЛ діяло спільно із делегаціями 

спостерігачів із ПА ОБСЄ. Тоні Ллойд (Великобританія) був призначений 

головою місії короткострокових спостерігачів. У цілому в спостереженні за 

виборами прийняли участь 452 короткострокові спостерігачі із 44 держав, 

включно із 340 спостерігачами, направленими державами-учасницями ОБСЄ. 

ЦВК РБ акредитувала 1031 міжнародного спостерігача, включаючи 

спостерігачів ві ОБСЄ/БДІПЛ, ПА ОБСЄ, СНД і ПА СНД.  

20 грудня 2010 р. на прес-конференції було оголошено попередні 

висновки щодо спостереження, а 22 лютого 2011 р. опубліковано Підсумковий 

звіт Місії спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ, у якому містилися такі 

рекомендації: Виборчий кодекс має містити чіткі і детальні процедури для 
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ключових етапів виборчого процесу, виборчі комісії на всіх рівнях мають бути 

об’єктивними та незалежними, варто посилити прозорість підрахунку голосів і 

обробки результатів, забезпечити рівноправні умови для усіх кандидатів, 

розширити повноваження місцевих та міжнародних спостерігачів [141]. 

У резолюції ПАРЄ йдеться про те, що “Парламентська Асамблея жалкує 

щодо безпрецедентної хвилі насильства, залякування, масових арештів і 

переслідування політичних опонентів, правозахисників, працівників медіа, 

студентів і громадян Білорусі, які відбулися після оголошення результатів 

президентських виборів в Білорусі 19 грудня 2010… Більше 600 осіб було 

заарештовано, в тому числі кандидати в президенти, в той самий час 

відбувалися напади і обшуки в будинках опозиційних лідерів, правозахисників 

і журналістів, а також в представництвах низки неурядових організацій та 

офісах медіа.…” [ 85]. Цікавим є й той факт, що Асамблея Ради Європи  

“шкодує з приводу попередніх оцінок ОБСЄ щодо останніх президентських 

виборів, незважаючи на конкретні покращення внесені до виборчого 

законодавства і під час виборчої кампанії, Білорусь ще знаходиться далеко від 

дотримання зобов’язань ОБСЄ, зокрема низки ключових міжнародних 

стандартів для демократичних виборів, таких, як прозорість і відповідальність 

під час підрахунку голосів, і вони були позначені відсутністю рівного доступу 

до ЗМІ для всіх кандидатів і недобросовісним використанням 

адміністративного ресурсу на підтримку чинного президента” [85]. Члени 

Асамблеї закликали білоруську владу негайно звільнити всіх опозиційних 

кандидатів і їхніх прихильників, журналістів і правозахисників, які 

утримуються з політичних переконань; припинити переслідування та 

залякування опозиційних політиків, медіа і представників громадянського 

суспільства; переглянути своє рішення закрити офіс ОБСЄ (діяв з 1998 р.) в 

Мінську і продовжити його мандат в 2011 році та в подальшому; завершити 

процес реформування виборчого законодавства та виборчої практики, 

враховуючи сукупність рекомендацій представлених БДІПЛ/ОБСЄ та 

Європейською комісією за демократію через право (Венеціанська комісія) [85]. 
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Члени Місії спостереження за виборами провадили моніторинг і під час 

парламентських виборів 23 вересня 2012 р., результатом якого став 

підсумковий звіт місії. Спостерігачі констатували той факт, що “хоча 

загальний хід голосування було оціненено як хороший чи дуже хороший, 

якість процесу значно погіршилась при підрахунку голосів. Міжнародні 

спостерігачі відзначили, що їм не було надано реальну можливість 

спостерігати за процесом підрахунку і вони дали негативну оцінку процесу на 

значній кількості виборчих дільниць. І хоча вибори проходили в рамках 

Виборчого кодексу, до якого було внесено поправки в 2010 і 2011 роках, не 

дивлячись на деякі покращення, правова база не в повній мірі гарантує 

проведення виборів у відповідності до зобов’язань ОБСЄ і міжнародних 

стандартів” [96]. Аналогічні недоліки притаманні були і для місцевих виборів 

1995, 1999, 2003, 2007 і 2010 років. 

За інтенсивністю (частотою) спорстереження Республіка Білорусь 

належить до держав із середнім ступенем моніторингу виборчих кампаній 

(місії БДІПЛ направлялись більше ніж на 25%, але менше ніж на 75% 

національних виборів, що відбулися [156].  

Отже, авторитарний режим Республіки Білорусь досі не бажає 

дотримуватися концепції вільних та чесних виборів та створювати умови для 

забезпечення того, щоб волевиявлення народу слугувало основою для 

легітимності уряду. Незважаючи на те, що Республіка Білорусь має внутрішні 

положення стосовно міжнародного спостереження за виборами, моніторинги 

виборчих кампаній, проведені міжнародними спостерігачами за виборчими 

кампаніями в цій державі, проміжні та підсумкові звіти, за винятком окремих 

позитивних змін, як правило, засвідчили невідповідність виборчого 

законодавства та процедур 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 вибираються контрольованою Президентом верхньою 

палатою парламенту - Радою Республіки), який викликає сумніви в її 
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об'єктивності при вирішенні питань, що виникають у ході підготовки й 

проведення, визначенні результатів загальнонаціональних виборів; процедурі 

оскарження результатів голосування тощо. Усі ці недоліки засвідчили 

тенденцію до збереження й консервування авторитарного режиму.  

Але сам факт 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 в ході і обов'язкове опублікування підсумків 

виборів) засвідчують прагнення світової спільноти спрямувати виборчі 

процедури Республіки Білорусь у демократичне русло. 

 

3.2. Статус та повноваження міжнародних спостерігачів в Російській 

Федерації 

Історія російського електорального спостереження починається в 

пізньорадянський період – уперше спостереження за виборами було 

реалізовано в 1989 р. [320, c. 14], проте законодавчо воно не було зафіксовано. 

Першу згадку про таку категорію суб’єктів виборчого процесу як спостерігачі 

у нормативно-правових документах знаходимо в Законі РСФСР від 24 квітня 

1991 року “Про вибори президента РСФСР”. Дане поняття в Законі 

зустрічалося тільки один раз й закріплювалося в нормі, що регламентує право 

цих учасників виборів вимагати від дільничних виборчих комісій завірених 

складених ними протоколів [301, c. 60]. Ні про який розподіл спостерігачів на 

окремі категорії питання не ставилося, як, втім, і про їхню фактичну 

широкомасштабну присутність при голосуванні.  

У правовому ж полі визнання міжнародного спостереження за виборами, 

як і власне становлення сучасної російської системи виборчих прав і свобод 

громадян, пов’язане із прийняттям 12 грудня 1993 року Конституції Російської 

Федерації (далі - РФ) [45], яка ввела принципово нову для Росії систему 

органів державної влади [308]. Було проголошено, що вищим безпосереднім 
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проявом влади народу є вільні вибори й референдум. У статті 32 Конституції 

РФ закріплювалося право громадян Росії обирати й бути обраними в органи 

державної влади й органи місцевого самоврядування, а також право на участь 

у референдумах, а в статті 13 визнавалося в Російській Федерації політичне 

різноманіття, багатопартійність [45].  

У даному контексті важливою також стала поява норми (частина 4 статті 

15 Конституції РФ) [45], котра закріплювала, що загальновизнані принципи й 

норми міжнародного права й міжнародні договори Російської Федерації є 

складовою частиною її правової системи. Це означає, що якщо міжнародним 

договором Російської Федерації встановлені інші правила, ніж передбачені 

законом, то застосовуються правила міжнародного договору. 

Наступним етапом законодавчого утвердження демократичності 

виборчих процедур, а також врегулювання питання міжнародного 

спостереження за виборами, стало прийняття відповідно до пункту «б» 

частини 1 статті 72 Конституції РФ, в 1994 р. базового Федерального закону 

“Про основні гарантії виборчих прав громадян”, який встановив нові форми 

правового регулювання основних аспектів організації й проведення виборів у 

федеральні органи державної влади, органи державної влади суб’єктів 

російської Федерації й органи місцевого самоврядування. Відповідно до цього 

закону вперше міжнародне спостереження за виборами отримало у Росії 

законодавчий статус. Зокрема у Законі закріплювалося поняття “іноземний 

(міжнародний) спостерігач” і перелічувалися деякі права даної категорії 

учасників виборчого процесу. Згодом на підставі цього нормативно-правового 

акту 17 травня і 21 червня 1995 року були прийняті Федеральні закони “Про 

вибори Президента Російської Федерації” та “Про вибори депутатів Державної 

Думи Федеральних Зборів Російської Федерації”, у яких зазначені положення 

були деталізовані стосовно умов і порядку проведення федеральних 

президентських і парламентських виборчих кампаній [60; 178, c. 61]. 

Після прийняття закону РФ “Про основні гарантії виборчих прав 

громадян” міжнародне спостереження за виборами почало закріплюватись і в 
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законах окремих суб’єктів Російської Федерації. Необхідно зазначити, що в 

даному процесі значну роль відіграла прийнята Постанова Центральної 

виборчої комісії Російської Федерації від 1 вересня 1995 р. № 11/77-11 “Про 

Роз’яснення порядку діяльності довірених осіб виборчих об’єднань, виборчих 

блоків, кандидатів у депутати, членів виборчих комісій із правом дорадчого 

органу, уповноважених представників виборчих об’єднань, виборчих, 

виборчих блоків, спостерігачів, іноземних (міжнародних) спостерігачів, 

представників засобів масової інформації при проведенні виборів депутатів 

Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації другого 

скликання”, яка роз’яснювала місце міжнародного спостереження у виборчих 

кампаніях до органів державної влади різного рівня [308].  

У РФ порядок голосування регулюються такими нормативними 

документами: Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ” (№ 67-ФЗ от 12 июня 

2002, с поправками на 25.07.2011) [68; 70], Федеральный закон “О выборах 

Президента Российской Федерации” (№ 51-ФЗ от 18 мая 2005, с поправками 

на 25.07.2011) [67], “Инструкция по организации единого порядка 

установления итогов голосования..., утверждённая постановлением ЦИК от 

17.08.2011” [42], Постановление Центральной избирательной комиссии по 

выборам в Совет Федерации и по выборам в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации от 1 ноября 1993 г. № 19 “Об 

утверждении Положения о статусе иностранных наблюдателей в период 

проведения выборов в Федеральное Собрание Российской Федерации в 1993 

году” [57], Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 10 сентября 1999 г. № 13/89-3 “О Разъяснениях порядка 

деятельности иностранных (международных) наблюдателей и об удостовере-

нии иностранного (международного) наблюдателя при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации третьего созыва” [59], Постановление Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 22 января 2004 г. № 80/681-4 “О 
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Разъяснениях порядка деятельности иностранных (международных) 

наблюдателей при проведении выборов Президента Российской Федерации и 

об удостоверении иностранного (международного) наблюдателя” [58], 

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 1 февраля 2000 г. № 76/880-3 “Об удостоверении иностранного 

(международного) наблюдателя при проведении досрочных выборов 

Президента Российской Федерации” [61], Постановление ЦИК РФ о 

“Разъяснениях порядка деятельности иностранных (международных) 

наблюдателей при проведении виборов” [64], “О Своде рекомендуемых норм 

при проведении виборов” [78], О развитии и совершенствовании 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах. Доклад 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Москва, 2000 

[115]. Федеральныий закон від 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. від 02.04.2014) “О 

выборах Президента Российской Федерации” у Ст.11 встановлює порядок 

участі іноземних (міжнародних) спостерігачів у здійсненні спостереження за 

підготовкою та проведенням виборів Президента Російської Федерації. 

А федеральний закон від 18.05.2005 N 51-ФЗ (ред. від 02.04.2014) “О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации” статтею 12 регламентує участь у виборах депутатів 

Державної Думи іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних 

організацій, міжнародних організацій та міжнародних громадських рухів [69]. 

Певна увагу міжнародному спостереженню за виборами приділено і у 

Виборчому кодексі Російської Федерації (проект). П.43 Кодексу подає 

трактування дефініції, відповідно до якого “спостерігач іноземний 

(міжнародний) (іноземний (міжнародний) спостерігач) - представник іноземної 

або міжнародної організації, наділений правом здійснювати в порядку, 

встановленому цим Кодексом, спостереження за підготовкою та проведенням 

виборів і референдумів в Російській Федерації” [41]. 



102 

 

Регламентовано право присутності міжнародних спостерігачів 

при проведенні голосування (у тому числі дострокового), підрахунку голосів, 

підведенні підсумків голосування у приміщенні для голосування. 

Запрошення іноземних спостерігачів (Стаття 5.28.) можуть бути 

спрямовані Президентом Російської Федерації, палатами Федеральних Зборів 

Російської Федерації, Урядом Російської Федерації, Центральною виборчою 

комісією Російської Федерації, Уповноваженим з прав людини в Російській 

Федерації після офіційного опублікування (публікації) рішення про 

призначення виборів, референдуму. Термін повноважень іноземного 

(міжнародного) спостерігача починається з дня його акредитації Центральною 

виборчою комісією Російської Федерації і закінчується в день офіційного 

опублікування результатів виборів, референдуму. Іноземний (міжнародний) 

спостерігач здійснює свою діяльність самостійно і незалежно. Матеріально-

фінансове забезпечення діяльності іноземного (міжнародного) спостерігача 

здійснюється за рахунок коштів сторони, яка направила спостерігача, або за 

рахунок його власних коштів. Іноземні (міжнародні) спостерігачі не мають 

права використовувати свій статус для здійснення діяльності, не пов’язаної зі 

спостереженням за підготовкою і проведенням виборів, референдуму. 

Центральна виборча комісія Російської Федерації має право відкликати 

акредитацію іноземного (міжнародного) спостерігача в разі порушення ним 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, цього Кодексу, 

інших федеральних законів. 

Російська політична школа вважає вплив виборів на державу, державну 

владу та її органи одним з основних суспільних законів: “Одна з найбільш 

загальних закономірностей політики полягає в тому, що особливості інституту 

виборів визначають характер державної влади, структуру партій та партійних 

систем, представництво інтересів виборців у парламенті та місцевих виборчих 

органах” [192]. 

Міжнародне спостереження за виборами в Російській Федерації 

здійснювалось вже з середини 90-х рр. XX ст. Проте, як зауважив Голова ЦВК 
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Росії В.Є. Чуров, “ідеального виконання міжнародних принципів організації і 

проведення виборів не буває. Міжнародні принципи, як ідеал вони абсолютні, 

в практичному плані жоден з них не реалізується ні в одній країні в повному 

обсязі” [308]. Така позиція проявлялась неодноразово, особливо як реакція на 

резолюції спостерігачів, які часто характеризували невиконання державою 

“процедурних зобов'язань”. 

Перші президентські вибори в Російській Федерації відбулися в 1991 р., 

а Президентом обрано Б.Єльцина. 

Місії БДІПЛ спільно із делегаціями з ПА ОБСЄ та ПАРЄ вели 

спостереження за парламентськими виборами 1995 р., 1999 р., 2003 р., 

президентськими виборами 1996 р., 2000 р., 2004 р. 

Місії БДІПЛ спільно із делегаціями з ПА ОБСЄ та ПАРЄ вели 

спостереження за президентськими виборами 1996 р., 2000 р. Так, зокрема, на 

президентські вибори 16 червня і 3 липня 1996 р. було направлено 868 

спостерігачів. Місія на чолі із Майклом Мідовкрофтом (Великобританія) 

налічувала 12 довгострокових спостерігачів [127; 135]. А результати 

президентських виборів 2000 р. підтвердили зміцнення авторитарної влади, 

шляхом використання в електоральній кампанії потужного адміністративного 

ресурсу, імітацією виборів. 

Що ж до парламентських виборів, то міжнародні спостерігачі були 

присутніми на парламентських виборах 1995 р., 1999 р. БДІПЛ / ОБСЄ 

розгорнуло місію зі спостереження за виборами депутатів до Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації III скликання 19 грудня 1999 р. у 

складі 459 спостерігачів [133; 142]. В бюлетень для голосування було внесено 

29 виборчих об'єднань і блоків.  

У Російській Федерації Центральна виборча комісія, готуючись до 

чергових парламентських виборів 2003 р. та президентських виборів 2004 р., 

опрацювала ряд роз'яснень до абсолютно нових федеральних законів “Про 

вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації” 
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від 20 грудня 2002 р. та “Про вибори Президента Російської Федерації” від 10 

січня 2003 р. [70; 71; 193, с.29].  

Міжнародні спостерігачі намагалися моніторити й вибори в окремих 

структурних одиницях Російської Федерації. Представники місії БДІПЛ / 

ОБСЄ та експерти Ради Європи вивчали підготовку до референдуму 23 

березня 2003 р. в одній із виборчих дільниць в Грозному (Чечня), під час 

оціночного візиту 3 березня 2003 p. [230] та констатували особливу ситуацію, 

яка спостерігалася і на виборах 2005 року у Чеченській Республіці. Вибори 

проводилися у загальнополітичному контексті, де основні свободи було 

підірвано кліматом страху та постійними серйозними порушеннями прав 

людини 

На парламентських виборах 7 грудня 2003 р. місія спостереження на чолі 

із професором Ритою Зюссмут (Німеччина) налічувала 18 основних 

співробітників в Москві, 38 довгострокових спостерігачів (в 16 обласних 

центрах) та 400 короткострокових спостерігачів Довгострокові спостерігачі 

репрезентували 17 держав-членів ОБСЄ (всього 535 осіб). На запрошення 

Центральної виборчої комісії Російської Федерації 2 листопада Місія зі 

спостереження розпочала роботу, а вже 8 грудня відбулася прес-конференція 

за результатами спостереження за виборами. В кінцевій доповіді місії було 

констатовано: “ В контексті виборів 7 грудня до Державної Думи було 

спотворено демократичні норми доступу виборців до інформації та рівних 

умов для кандидатів і партій… Широке використання адміністративного 

ресурсу стирає відмінності між “Єдиною Росією” і виконавчою владою 

Основні державні мовні канали проявляли фаворитизм по відношенню до 

“Єдиної Росії”, і цим самим не відповідали правовому зобов'язанню 

забезпечити рівний можливості для учасників виборчого процесу” [122; 132]. 

6 лютого 2004 р. розпочала роботу місія спостерігачів зі спостереження 

за президентськими виборами 14 березня. Організаційно місію із 15 держав –

учасників ОБСЄ складали 17 основних співробітників, 34 довгострокових та 

400 короткострокових спостерігачів. В день виборів кількість спостерігачів 
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(спільно із спостерігачами від Парламентської асамблеї Ради Європи), які 

репрезентували 39 держав-членів ОБСЄ налічувала 387 осіб Відповідно до 

остаточного звіту місії, “у той час як з технічної точки зору вибори були 

організовані на високому професійному рівні, особливо з боку Центральної 

виборчої комісії (ЦВК), процес загалом не відображав відповідність 

принципам справді демократичних виборів, зокрема, що стосується ставлення 

до кандидатів з боку ЗМІ, рівних можливостей для всіх кандидатів та 

дотримання таємниці голосування. Не вистачало політичних дискусій і 

плюралізму, та можливості для об’єктивних висновків були обмеженими” 

[111; 123; 136]. 

Аналогічні факти було констатовано і в Резолюції ПАРЄ 1479 (2006), 

щодо дотримання політичних прав. 

Восени 2004 р. група західних політиків та експертів у галузі зовнішньої 

політики (у тому числі колишній Президент Чехії Вацлав Гавел, екс-премєр-

міністр Швеції Карл Білдт, американський сенатор Джон Маккейн), у листі, 

адресованому главам держав і урядів країн-членів НАТО та ЄС оцінила 

путінські реформи, зауваживши, зокрема, що “нинішнє російське керівництво 

пориває з основними демократичними цінностями євроатлантичної спільноти” 

[186, с.82]. 

Наступні парламентські (2007 р.) та президентські вибори (2008 р.) 

міжнародні спостерігачі ігнорували. Так БДІПЛ відмовилося від 

спостереження за виборами до Державної Думи Федеральних Зборів Росії 2 

грудня 2007 р., пояснюючи це затримкою оформлення віз спостерігачам та 

отриманням запрошення всього за місяць до виборів, що унеможливлювало 

розгортання повномасштабної місії та належного виконання своїх функцій. 

Росія розцінила цю відмову як “безпрецедентну та категорично неприйнятну 

акцію, що виходить за рамки мандата БДІПЛ та загальноприйнятих процедур у 

роботі міжнародних організацій” і звинуватила Бюро в прагненні за підтримки 

певних міжнародних акторів привласнити собі “наднаціональні функції, якими 

його ніхто не наділяв” [251, с.64]. Як альтернативу пропонували затвердити 
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колективним органом ОБСЄ розроблений Росією, Вірменією, Білоруссю, 

Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Узбекистаном Статут ОБСЄ та 

єдині правила і процедури спостереження за виборами, які б “забезпечували 

об'єктивність, рівноправність, прозорість, професіоналізм, географічну зба-

лансованість, а також деполітизований, суто технічний характер” [2]. Проте 

Рада міністрів іноземних справ ОБСЄ не пристала на цю пропозицію. Окремі 

російські політики (опозиційні) та світова громадськість загалом розцінили дії 

БДІПЛ як: 1) невідповідність виборів у Росії демократичним стандартам і 

відсутність необхідності їх спостерігати; 2) результат цілеспрямованої 

політики російської влади, зорієнтованої на створення перепон діяльності 

спостерігачам (встановлення квоти для спостерігачів (300)); 3) зниження 

легітимності новообраного парламенту та “черговий удар по репутації В. 

Путіна”, який переконаний, що ОБСЄ обслуговує інтереси винятково окремих 

країн.  

Офіційна Росія загалом, як показали подальші події, дотримувалась 

конфронтаційного підходу по відношенню до БДІПЛ/ОБСЄ та інших 

європейських місій спостерігачів. 

Усупереч цьому наступні вибори (парламентські - 2011 р. та 

президентські - 2012 р.), проходили вже за участю західних делегацій 

іноземних міжнародних спостерігачів. 

26 жовтня 2011 р. було відкрито Місію зі спостереження за 

парламентськими виборами (керівник місії - Хайді Тальявіні), призначеними 

на 4 грудня. За підсумками спостереження члени місії ОБСЄ / БДІПЛ (40 

довгострокових та 160 короткострокових спостерігачів (див. Додаток E) [143; 

134] оцінили відповідність виборчого процесу зобов'язанням ОБСЄ та іншим 

міжнародним стандартам демократичних виборів, а також національному 

законодавству, проаналізували законодавство і якість його дотримання, 

прослідкувала за перебігом виборчої кампанії, її висвітлення в ЗМІ, роботою 

виборчих комісій, а також вирішенням спірних питань, які виникали в ході 

виборчого процесу. З метою моніторингу в день виборів, ця Місія об’єднала 
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свої зусилля із делегацією ПА ОБСЄ та іншими парламентськими делегаціями 

[131; 143; 146; 212]. 

За оцінками спостерігачів, не зважаючи на відсутність рівних 

можливостей для різних політичних сил, виборці скористалися своїми правами 

зробити власний вибір, підготовка до виборів була добре організована з 

технічної сторони, попри великі територіальні рамки країни, але при цьому з 

боку представників місії спостереження було помічено та відзначено злиття 

держави та правлячої партії, обмежена політична конкуренція, відсутність 

справедливих і рівних умов. У виборах прийняли участь сім партій, відмова в 

реєстрації деяким партіям (11 політичних сил) обмежила політичну боротьбу. 

Виборчим комісіям не вистачало незалежності, більшість ЗМІ були 

необєктивними, а органи державної влади надто втручалисч у виборчий 

процес на різних етапах. Спостерігачі відзначили покращення виборчого 

законодавства та забезпечення єдиних стартових умов в формі телефізійних 

дебатів для всіх партій. Етрос Іфтіміу, спеціальний координатор 

короткострокової місії ОБСЄ зі спостереженню за виборами й Голова 

делегації ПА ОБСЄ, заявив: “Вибори показали, що російський народ може 

формувати своє майбутнє, виражаючи свою волю, незважаючи на перепони. 

Але для того, щоб волевиявлення російського народу поважались, потрібні 

зміни”. Тіні Кокс, Голова делегації ПАРЄ, зазначив: “Результат показує, що 

голосування може привести до істотних змін в державі, навіть якщо є певний 

нахил в бік однієї партії… Росія довела, що існує технічна можливість 

організації чесних виборів, - тепер від партій залежить, як використовувати цю 

можливість для творення справжньої політики”. Голова місії спостереження 

пані Посол Хайді Тельявіні відзначила: “Не зважаючи на те, що вибір був 

обмеженим і політичній боротьбі не вистачало чесності, виборці мали 

можливість бути почутими” [225]. 

26 січня 2012 року ОБСЄ/БДІПЛ офіційно відкрило місію зі 

спостереження за виборами Президента Російської Федерації (4 березня 2012 

р.). Цю місію знову очолила Посол Хайді Тельявіні. До складу місії увійшли 
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15 міжнародних експертів, що базувалися в Москві, 40 довгострокових 

спостерігачів, задіяних на території всієї країни та 160 короткострокових 

спостерігачів (всього 262 особи), які здійснювали моніторинг процесу 

голосування (1000 виборчих дільниць) і підрахунку голосів у день виборів       

(106 виборчих дільниць). В цілому ЦВК РФ акредитувала 685 міжнародних 

спостерігачів від ОБСЄ/БДІПЛ, ПА ОБСЄ, ПАРЄ, Шанхайської організації 

співробітництва (ШОС) та СНД [144; 206]. 

Спостерігачі від ШОС та СНД заявили про відповіднісь виборів 

міжнародним стандартам. Натомість 5 березня оголошено попередні 

результати та висновки від ОБСЄ/БДІПЛ, у яких відзначено: “Не дивлячись на 

те, що у всіх кандидатів була можливість проводити виборчу кампанію 

безперешкодно, однак умови проведення виборчої кампанії були явно зміщені 

на користь одного кандидата. Окрім того, надзвичайно жорсткі вимоги щодо 

реєстрації кандидатів обмежили справжню конкуренцію. Для підтримки 

одного кандидата були мобілізовані державні ресурси” [113].  

У підсумковому звіті було констатовано: “Не зважаючи на складне 

завдання організації виборів для майже 110 млн. виборців, які проживають на 

території, що охоплює 9 часових поясів, адміністративні приготування до 

виборів проходили ефективно. …Мала місце явна мобілізація приватних осіб і 

адміністративних ресурсів на підтримку кампанії В.Путіна (офіційна російська 

влада твердила: попри те, що закон забороняє одній і тій же особі займати пост 

Президента більше ніж два терміни підряд, в законодавстві нічого не сказано 

про терміни, які не йдуть один за одним)” [93, c.1]. Президентська кампанія 

відзначалася значним ступенем мобілізації громадян, включаючи підвищену 

зацікавленість до спостереження, викликану заявами про фальсифікації на 

виборах у Державну Думу 2011 р. Владі, політичним партіям та 

громадянському суспільству у Звіті було запропоновано такі рекомендації: 

потребує додаткових гарантій самостійності від влади діяльність ЦВК (варто 

переглянути порядок формування виборчих комісій), незалежність ЗМІ та 

вдосконалення процедури розгляду скарг [93, с.25-27; 113; 144; 145].  
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Отже, у російській виборчій практиці законодавче закріплення 

діяльності міжнародних спостерігачів за виборами пройшло тривалу еволюцію 

та нині регулюється низкою законів та постанов ЦВК, які окреслюють 

внутрішньодержавні рамки його функціонування. У Російській Федерації, так 

як і в інших окремих державах пострадянського простору (Білорусь, 

Азербайджан, Таджикистан та Узбекистан), як реакція на поширення 

парламентаризму 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. 

 

Висновки до 3 Розділу 

Оновлення органів влади та зміна її персональних носіїв є типовими для 

стабільних демократичних режимів. Цілковито інше відношення до виборчих 

дій виникає в умовах авторитарного або транзитно-нестійкого (у системному 

відношенні) політичного режиму. Саме такий тип політичного режиму, який 

прикривається демократичними процедурами, у тому числі виборчими, 

характерний для Республіки Білорусь. 

Вибори відбувалися у відповідності до положень Конституції та 

Виборчого кодексу, які часто допускають подвійне тлумачення юридичних 

норм. І хоча в цілому республіканське законодавство про вибори містить 

юридичні положення, що базуються на міжнародних виборчих стандартах, 

недоліки й прогалини нівелюють демократичний характер наявних правових 

норм, що неодноразово було продемонстровано на виборах. 

Західними країнами такі політичні заходи не були визнані 

демократичними й прозорими насамперед тому, що мали місце істотні 

невідповідності, пов’язані з голосуванням, особливо під час підрахунку 

голосів та впродовж п’ятиденного періоду дострокового голосування. 

Спостерігачі наголошували у звіті, що без політичної волі для покращення 
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загальних умов, у яких відбуваються вибори в РБ, покращення технічного 

характеру будуть малоефективними.  

Незважаючи на те, що легітимність обрання О. Лукашенка, технологія 

“третього терміну” були поставлені під сумнів, західні демократії та 

демократичні організації неодноразово надсилали в Республіку Білорусь своїх 

спостерігачів.  

Факт міжнародного спостереження за виборами, вироблені рекомендацій 

(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, гласність 

та обов'язкове опублікування підсумків виборів) засвідчують прагнення 

світової спільноти спрямувати виборчі процедури Республіки Білорусь у 

демократичне русло. 

Історія російського електорального спостереження починається в 

пізньорадянський період, проте законодавчо воно не зафіксовано. У правовому 

полі визнання міжнародного спостереження за виборами, як і власне 

становлення сучасної російської системи виборчих прав і свобод громадян, 

пов’язане із прийняттям Конституції Російської Федерації. Після прийняття 

закону РФ “Про основні гарантії виборчих прав громадян” міжнародне 

спостереження за виборами отримало вперше у РФ законодавчий статус, 

зокрема було регламентовано право присутності міжнародних спостерігачів у 

передвиборчий період, при проведенні голосування (у тому числі 

дострокового), підрахунку голосів, підведенні підсумків голосування. 

Російська політична школа вважає вплив виборів на державу, державну 

владу та її органи одним з основних суспільних законів, саме тому офіційна 

влада таку велику увагу приділяє виборчим процесам. 

Попри високий, з технічної точки зору, рівень організації (неодноразово 

наголошувалося в резолюції спостерігачів) вибори загалом не відображали 

відповідність принципам справді демократичних виборів, особливо, що 

стосується ставлення до кандидатів з боку ЗМІ, рівних можливостей для всіх 
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кандидатів та дотримання таємниці голосування, плюралізму, обмеження 

політичної конкуренції, відсутність справедливих і рівних умов, злиття 

держави й правлячої партії. Особливістю інституту міжнародного 

спостереження в РФ є факти (парламентські (2007 р.), президентські (2008 р.)) 

ігнорування міжнародними спостерігачами виборів через затримку 

оформлення віз спостерігачам та отриманням запрошення всього за місяць до 

виборів, що унеможливлювало розгортання повномасштабної місії та 

належного виконання своїх функцій. Владні кола держави розцінювали ці 

відмови як безпрецедентні та категорично неприйнятні акції. 

Натомість спостерігачі від ШОС та СНД заявили про відповідність 

виборів міжнародним стандартам. 

У Російській Федерації, так як і в інших окремих державах 

пострадянського простору (Білорусь, Азербайджан, Таджикистан та 

Узбекистан), як реакція на поширення парламентаризму спостерігається 

тенденція до посилення авторитаризму. Тому факт присутності міжнародних 

спостерігачів у контексті функціонування міжнародного спостереження за 

виборами та практична сторона їх діяльності обумовлюється цією 

особливістю. 



112 

 

РОЗДІЛ 4. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВИБОРАМИ В УКРАЇНІ, РОСІЙСЬКІЙ 

ФЕДЕРАЦІЇ ТА РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ 

 

4.1. Міжнародне спостереження за виборами на пострадянському 

просторі та його керівні принципи: відповідність міжнародним 

стандартам 

Демократичні вибори неможливі без дотримання прав людини. З іншого 

боку саме вільні, чесні вибори допомагають утвердити демократичні цінності 

суспільства та повагу до універсальних людських цінностей. 

Міжнародне співтовариство напрацювало низку нормативно-правових 

актів, де визначено основні виборчі права громадян, принципи їх реалізації та 

систему державного гарантування, що складають міжнародні виборчі 

стандарти [161, c. 105].  

Під міжнародними виборчими стандартами розуміють принципи 

міжнародного права, розроблені в рамках міжнародних організацій, які 

відносяться до виборчих прав громадян, до організації та проведення виборів, 

що приймаються національним законодавством держав-членів міжнародної 

спільноти з метою уніфікації виборчого законодавства та виборчого процесу і 

гарантування демократичного проведення виборів [153].  

Це, зокрема, “Загальна декларація прав людини” (затверджена 

Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948) [8], “Міжнародний пакт про 

громадянські та політичні права” (16.12.1966) [18], “Міжнародна конвенція 

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації” (1966 р.) [17], “Конвенція про 

заборону всіх форм дискримінації щодо жінок” (1979 р.) [12], “Декларація про 

участь жінок у виборах” [3], матеріали Копенгагенської наради конференції з 

людського виміру НБСЄ (29.06.1990) [5; 21], “Конвенція про стандарти 

демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах-учасницях 

Співдружності незалежних Держав від 07.10.2002” [15], Конвенція ООН про 
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ліквідацію всіх форм дискримінацій по відношенню до жінок від 18 грудня 

1979 р. [12], Конвенція про захист прав людини і засадничих свобод (1950) 

[13], Конвенція про політичні права жінок 1952 р. [14], Декларація МА 

держав-членів СНД “О принципах международного наблюдения за выборами 

и референдумами в государствах-участниках Содружества Независимых 

Государств” (25 ноября 2008 г.) [4], Резолюция 1320 (2003) “О Своде 

Рекомендации для международных наблюдателей Содружества Независимых 

Государств за выборами и референдумами” (новая редакция от 2004 г.) [86]. 

Універсальний (міжнародний) рівень репрезентують “Загальна 

декларація прав людини” та “Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права”, які проголошують право кожної людини й громадянина на участь в 

управлінні своєю країною та веденні державних справ як безпосередньо, так і 

за посередництвом вільно обраних представників; голосувати й бути обраним 

на справжніх періодичних виборах на основі загального й рівного виборчого 

права при таємному голосуванні. Стаття 3 “Першого протоколу до 

Європейської Конвенції про захист прав людини” зобов'язує держави-учасниці 

проводити вільні вибори з розумною періодичністю шляхом таємного 

голосування, які забезпечуватимуть вільне вираження думки народу у виборі 

законодавчого органу [13]. Копенгагенський документ ОБСЄ 1990 р. у статті 8 

наголошує, що “присутність спостерігачів, міжнародних та місцевих, може 

поліпшити виборчий процес в державах, в яких відбуваються вибори” [5]. 

Відповідно до зазначених документів, до основних міжнародних 

стандартів виборчого процесу та виборів варто віднести: 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) природно означає те, що результати виборів мають бути 

істинним волевиявленням громадян; принцип свободи (принцип вільних 

виборів полягає в дотриманні всіх прав та основних свобод людини до, 

упродовж, після виборчого процесу); принцип справедливості полягає в 
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забезпеченні для всіх кандидатів рівних можливостей, а також у рівності 

кандидатів перед законом 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 [313, c.20].  

При оцінці існуючих міжнародних текстів та стандартів, які стосуються 

спостереження за виборами на субрегіональному рівні, варто зосередити увагу 

на “Конвенції про стандарти демократичних виборів, виборчих прав та 

свободи у державах-членах Співдружності Незалежних Держав від 07.10.2002” 

[15; 16], яка була підписана 07.10.2002 р. в м. Кишиневі президентами 

Вірменії, Грузії, Киргизії, Молдови, Румунії, Таджикистану й України. Вона 

містить певні деталі, що стосуються правового статусу як місцевих, так і 

міжнародних спостерігачів. Останні “повинні отримати дозвіл для в'їзду на 

територію держави відповідно до процедури, обумовленої законом, і вони 

акредитуються відповідним виборчим органом за умови надання відповідного 

запрошення. Запрошення можуть бути надіслані органами, уповноваженими 

законом на офіційне оприлюднення рішення про призначення виборів” [16]. 

Конвенція також обумовлює права місцевих та міжнародних спостерігачів 

(перелічених відповідно у статті 14, абзац 3, та у статті 15, абзац 8). Щодо 

міжнародних спостерігачів встановлено, що вони зобов'язані: спостерігати за 

дотриманням положень цієї Конвенції, конституції та законів країни 

перебування та інших міжнародних документів; мати при собі картку 

акредитації міжнародного спостерігача, видану відповідно до процедури, 

передбаченої країною перебування, та показувати її на вимогу посадових осіб 

виборчих органів; виконувати свої функції, керуючись принципами політичної 

нейтральності, безсторонності, невираження жодних преференцій чи оцінок 

щодо виборчих органів, урядових та інших органів, посадових осіб, учасників 
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виборчого процесу; не втручатися у виборчий процес; формулювати всі 

висновки на основі спостереження та фактичного матеріалу [16].  

Однак зміст міжнародних виборчих стандартів, установлених цими 

актами, досить загальний. Більш конкретизовані положення щодо 

міжнародного спостереження за виборами містяться в “Кодексі належної 

практики у виборчих справах” [19], розробленому та прийнятому 19 жовтня 

2002 р. Радою за демократичні вибори (створена у 2002 р. Європейською 

комісією “За демократію через право” (Венеціанська Комісія) спільно з 

Парламентською Асамблеєю та Конгресом місцевих і регіональних влад Ради 

Європи), “Декларації принципів міжнародного спостереження за виборами” 

[20], прийнятій Організацією Об'єднаних Націй 27 жовтня 2005 р. (стосується 

лише міжнародного спостереження), “Кодексі поведінки міжнародних 

спостерігачів на виборах” [11] та “Доповіді про міжнародно визнаний статус 

спостерігачів на виборах” від 13-14 березня 2009 р. [7]. 

“Кодекс належної практики у виборчих справах” (далі - Кодекс) - 

головний документ Ради Європи [19; 191, с. 9-19]. Більше того, Резолюцією 

Парламентської асамблеї Ради Європи 1320 (2003) від 30 січня 2003 р. “Про 

Кодекс належної практики у виборчих справах” його визнано “еталонним 

документом Ради Європи” [13, с.459]. У Кодексі закріплене положення про те, 

що вибори, які відповідають спільним для європейської спадщини принципам 

демократичного суспільства, мають спиратися на п'ять засад виборчого права: 

загальність, рівність, вільність, таємність і безпосередність; крім того, вибори 

мають проводитись регулярно. У цьому документі надано спільне розуміння 

змісту цих основних засад, а також вказані необхідні матеріальні та 

процесуальні гарантії їх дотримання [160]. 

Що ж стосується міжнародного спостереження за виборами, то, 

відповідно до положень Кодексу, як національним, так і міжнародним 

спостерігачам слід надати якомога ширші можливості для участі в 

спостереженні за проведенням виборів. Саме ж спостереження не має 

обмежуватися лише днем виборів, але охоплювати період реєстрації 
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кандидатів та, за потреби, виборців, а також період проведення передвиборної 

агітації. Відповідно до Кодексу, спостереження за виборами відіграє важливу 

роль, оскільки дозволяє отримати певну уяву про те, наскільки правильно 

відбувався процес виборів, воно має дати змогу встановити, чи не мали місце 

які-небудь порушення (як-от неналежне ведення списків виборців, перешкоди 

при реєстрації кандидатів, випадки обмеження свободи слова й порушення 

правил доступу до ЗМІ або державного фінансування передвиборної агітації), 

під час виборів (наприклад, перевірка фактів тиску на виборців, множинного 

голосування, порушень таємниці голосування тощо) та після голосування 

(особливо при підрахунку голосів й оголошенні результатів) [19, p.10]. 

Предметом спостереження має також бути дотримання органами влади 

принципу безсторонності [72, c.58]. 

Міжнародні спостерігачі відіграють винятково важливу роль у тих 

державах, де ще не склалися традиції безсторонньої перевірки законності 

виборів. Як правило, і міжнародні, і національні спостерігачі мають отримати 

можливість ставити запитання будь-кому з присутніх, робити нотатки й ін-

формувати свою організацію, але вони повинні утримуватися від будь-яких 

коментарів. 

“Декларація принципів міжнародного спостереження за виборами” [1] 

(далі - Декларація) стала першим у міжнародно-правовій практиці 

документом, що стосувався безпосередньо міжнародного моніторингу за 

виборами і референдумами. Поштовхом до його створення стало не тільки 

широке визнання у сучасному світі міжнародного спостереження, але й 

досягнення міжнародним виборчим моніторингом того рівня, коли вироблення 

спільних норм стало необхідністю, в першу чергу, для зниження 

політизованості процесу.  

У Декларації, окрім загальної частини, в якій роз’яснюється суть дійсно 

демократичних виборів, сформульовані основні правила та принципи 

спостереження. Заслуговує на увагу складова Декларації, згідно якої 

спостереження за виборами “виступає частиною міжнародного спостереження 
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за дотриманням прав людини”, воно забезпечує оцінку виборчих процесів 

щодо відповідності міжнародним принципам та національному законодавству 

проведення дійсно демократичних виборів, та, в той же час виходить із 

визнання того, що ніхто інший, окрім громадян держави, не вирішує питання 

легітимності процесу виборів і довіри до результатів [20]. Міжнародне 

спостереження проводиться в інтересах народу країни, яка проводить вибори, 

та в інтересах міжнародної спільноти. Документ чітко визначає зобов'язання 

органів влади країни, яка проводить вибори та запрошує міжнародних 

спостерігачів (країна-господар) стосовно міжнародних спостерігачів 

(безперешкодний доступ до території тих, хто залучений до організації та 

проведення виборів (включно з відповідними органами влади, політичними 

партіями, кандидатами, засобами масової інформації і т.д.); виборчих 

технологій), з одного боку, та зобов'язання міжнародних спостерігачів під час 

здійснення своїх функцій (дотримання норм міжнародного права та 

національного законодавства) - з іншого. 

“Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів на виборах”, який су-

проводжує Декларацію принципів ООН, чітко декларує вимоги до 

міжнародних спостерігачів на виборах, які повинні: поважати закони країни-

господаря та повноваження органів, уповноважених адмініструвати виборчий 

процес; дотримуватися будь-яких законних вказівок урядових, 

правоохоронних та виборчих органів країни; ставитися з повагою до 

посадових осіб виборчих органів та інших національних органів влади; 

дотримуватися суворої політичної безсторонності упродовж усього часу, у 

тому числі вільного часу у країні-господарі; формулювати судження 

спостерігачів, базуючись на найвищих стандартах точності інформації та 

безсторонності аналізу, відрізнення суб'єктивних факторів від об'єктивного 

доказу; формулювати усі висновки на фактичних і перевірюваних доказах та 

не робити передчасних висновків [11]. Кодекс був розроблений з метою 

забезпечення відповідності поведінки усіх членів місії зі спостереження за 

виборами високим професійним, етичним стандартам під час здійснення своїх 
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повноважень. Він є зобов'язуючим для усіх спостерігачів, а будь-які дії, що 

йдуть врозріз з Кодексом, є підставою для позбавлення спостерігача 

акредитації.  

ОБСЄ/БДІПЛ було розроблено “Кодекс поведінки спостерігачів”, який 

надає змогу спостерігачам ретельно підготуватися до своєї роботи [10]. Така 

підготовка включає проходження відповідного навчання або тренінгів, знання 

виборчої нормативно-правової бази, а також уміння заповнювати форми-звіти, 

якщо такі документи підготовлені для заповнення тією партією, організацією, 

яка представляє на вибори своїх спостерігачів. У разі необхідності спостерігачі 

ознайомлюються і підписують “Кодекс поведінки спостерігачів”, який, до того 

ж, містить перелік етичних вимог до роботи офіційних спостерігачів. Вони 

мають дотримуватись норм ввічливості й пам'ятати, що є офіційними 

спостерігачами і несуть відповідальність за процес спостереження. 

Спостерігачі мають бути безсторонніми у виконанні своїх обов'язків, і вони в 

жодному разі не повинні привселюдно виражати або демонструвати 

упередженість чи преференційне ставлення по відношенню до влади, партій, 

кандидатів та щодо будь-яких питань, пов'язаних з виборчим процесом. 

Основою ефективного спостереження, за Кодексом, є якість, а не кількість. 

Після приїзду на виборчу дільницю спостерігач повинен представити свою 

акредитацію голові дільничної виборчої комісії. Необхідно зробити все 

можливе, щоб цілі відвідання спостерігачів були правильно зрозумілі 

офіційними особами. Спостерігачі повинні бути присутніми під час закриття 

виборчої дільниці для того, щоб переконатись у виконанні всіх належних 

процедур закриття й потім залишитись для участі в процедурі підрахунку 

голосів. Вони мають утримуватись від надання порад, за винятком випадків, 

коли їх про це просять місцеві посадові особи. У такій ситуації необхідно бути 

обережним, щоб не вийти за рамки своєї компетенції. Спостерігачі повинні 

фіксувати всі виявлені порушення [281]. 

Окрім “Кодексу поведінки спостерігача”, усі спостерігачі мають 

дотримуватися настанов ОБСЄ, які забороняють будь-яку дискримінацію. У 
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деяких країнах місії зі спостереження за виборами можуть видати додаткові 

правила або настанови, що є зобов'язуючими для спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ. 

15-16 лютого 2007 р. Парламентська Асамблея організувала у Страсбурзі 

Конференцію щодо парламентського виміру спостереження за виборами, 

застосування спільних стандартів. Серед інших вагомих проблем значна увага 

приділялася потребі в міжнародновизнаному статусі спостерігачів на виборах 

(як міжнародних, так і місцевих), який міг би бути запроваджений у внутрішнє 

законодавство держав. Після рішення Бюро Асамблеї від 15 березня 2007 р. 

Комітет з правових питань та прав людини Парламентської Асамблеї Ради 

Європи був уповноважений підготувати доповідь щодо “міжнародновизнаного 

статусу спостерігачів на виборах”. На його запит Венеціанська Комісія 

отримала звернення 6 травня 2008 р. стосовно підготовки висновку щодо 

питань, порушених у документі AS/Jur(2008)17, щоб допомогти роботі 

Комітету над “Доповіддю про міжнародно визнаний статус спостерігачів на 

виборах” (далі -Доповідь). Вона була ухвалена Венеціанською Комісією на 78 

пленарній сесії (Венеція, 13 - 14 березня 2009 року) на основі коментарів пана 

Оуена Мастерса (експерт, Сполучене Королівство), пана Валерія Мусіна 

(заступник члена Комісії, Російська Федерація), пана Олів'є Поле (експерт, 

Франція), пана Анхела Санчеса Наварро (колишній заступник члена Комісії, 

Іспанія). 

Як підкреслює Комітет Парламентської Асамблеї, “місії спостерігачів 

мають справу з рівнем легітимності та довіри до виборів” беручи до уваги, що 

національні уряди держав можуть “мати спокусу встановити неприйнятні 

обмеження для спостерігачів або ставити під сумнів легітимність/довіру до 

спостерігачів на виборах”, “міжнародно визнаний статус спостерігачів на 

виборах може посилити вплив та рівень довіри до спостереження за виборами” 

[7]. 

Місії міжнародного спостереження, у свою чергу, повинні: налагодити 

зв'язок з усіма політичними конкурентами у виборчому процесі, включно з 

представниками політичних партій та кандидатів, які можуть мати 
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інформацію, що стосується чесності виборчого процесу; охоче приймати 

інформацію, надану ними, що стосується природи цього процесу; незалежно і 

безсторонньо оцінювати таку інформацію; оцінювати як важливий аспект 

міжнародного спостереження за виборами, чи політичні конкуренти можуть на 

недискримінаційній основі мати доступ до перевірки чесності усіх складових і 

стадій виборчого процесу. Міжнародні спостерігачі за виборами повинні у 

своїх рекомендаціях, які можуть бути оприлюднені письмово чи презентовані 

в інший спосіб на різних стадіях виборчого процесу, закликати до усунення 

будь-яких неналежних обмежень чи втручання у діяльність політичних 

конкурентів, щоб забезпечити чесність виборчого процесу. 

У підсумку міжнародні спостерігачі, дотримуючись чинного 

законодавства, базуючись на принципі нейтральності щодо країни-господаря 

повинні підготувати звіт, який відображає правдиву картину підготовки, 

проведення та результатів виборів, а країна-господар повинна надати 

міжнародним спостерігачам необхідні можливості для завершення місії. 

На основі нормативно-правових актів, які становлять основу діяльності 

міжнародного спостереження за виборами, можна говорити про формування 

певних принципів, які розкривають зміст умов та порядку реалізації 

спостерігачами своєї роботи. Російській науковець Жиляєв А. В. називає їх 

принципами правового статусу міжнародних спостерігачів [301].  

Першим ключовим принципом, що лежить в основі міжнародного 

спостереження, є принцип законності, відображений у п. 9 “Декларації 

принципів міжнародного спостереження за виборами”: “міжнародні місії зі 

спостереження за виборами повинні поважати закони країни перебування, 

виявляти повагу до національних органів влади,  

зокрема до виборчих органів, а також здійснювати свою діяльність  

таким чином, щоб вона була сумісна з повагою й заохоченням прав  

людини й основних її свобод” [1]. У той же час цей принцип ґрунтується на 

загальнотеоретичних підходах до визначення “законності”, відповідно до яких 
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“законність” означає дотримання суб’єктами міжнародного права законів та 

підзаконних актів, у тому числі національного законодавства [338, с. 225]. 

Тому в широкому спектрі реалізація принципу законності передбачає 

дотримання міжнародними спостерігачами, як учасниками виборчого процесу, 

не тільки законів про вибори, але й тих законів, що регулюють інші сфери 

суспільних відносин.  

Другий принцип – принцип самостійності та незалежності діяльності. У 

Декларації знаходимо пункти, що підтверджують дану тезу: “…спостереження 

орієнтоване на сам процес і не стосується якихось конкретних результатів 

голосування… Не можна включити до складу міжнародної місії зі 

спостереження за виборами людину, яка має будь-які … інтереси, що можуть 

зашкодити дотриманню точності й об'єктивності при проведенні 

спостереження й/або винесенні висновків про характер процесу виборів… 

Міжнародні місії зі спостереження за виборами не повинні приймати 

фінансову або матеріальну допомогу з боку урядових органів, за виборами до 

яких вони спостерігають, оскільки це може спричинити істотний конфлікт 

інтересів і підірвати довіру до об'єктивності висновків місії…” [1].  

У практичному вимірі для того, аби кінцева оцінка виборів була 

сформульована об’єктивно, міжнародні спостерігачі повинні мати можливість 

у рамках законодавства здійснювати будь-які дії та приймати будь-які рішення 

виходячи з їх доцільності.  

Таке право рівносильно повинно поширюватися на всі дії й рішення, 

реалізовані місією зі спостереження впродовж усієї виборчої кампанії. У цих 

діях спостерігачам повиннo бути надане право вільно вирішувати 

організаційні питання здійснення моніторингу. Зокрема, самостійно 

розподіляти зони власної відповідальності, створювати координуючі центри, 

вести моніторинг групами чи індивідуально, довільно вибирати регіони 

(виборчі дільниці) для здійснення спостереження, застосовувати різні форми, 

методи й тактики спостереження тощо. У своїх проміжних та кінцевих звітах 

спостерігачі повинні бути максимально об’єктивними, не займати позицію 
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жодної із сторін виборчої гонки та не керуватись офіційною точкою зору. 

Будь-яку інформацію, яку отримують від представників влади, опозиції, 

незалежних джерел, вони повинні використовувати виключно як доповнюючу 

при формуванні кінцевої оцінки.  

Принцип самостійності й незалежності гарантується також на тому, що 

компетентні органи в особі ЦВК та посадових осіб, які задіяні в процедурі 

забезпечення міжнародного спостереження за виборами, повинні надавати їм 

всесторонню допомогу, а також забезпечувати безпеку перебування в країні 

проведення вибрів.  

Третім принципом виступає принцип невтручання та неупередженості. У 

Декларації констатовано, що “спостерігачі зобов'язані неодмінно 

дотримуватися суворої політичної неупередженості у країні перебування, 

cпостерігачі також повинні утримуватися від будь-якої діяльності, що може 

бути обґрунтовано сприйнята як надання переваги одному з учасників 

політичної боротьби в країні перебування або як намагання забезпечити йому 

більш вигідне становище…” [1].  

На практиці реалізація принципу невтручання та неупередженості 

проявляється в тому, що спостерігачі не повинні виявляти упереджень чи 

симпатій по відношенню до влади, опозиції чи конкретних кандидатів; давати 

коментарі щодо спірних моментів, що виникають у процесі виборів; 

втручатись у дії виборчої комісії, діяти таким чином, щоб не вплинути на 

результати виборів тощо. Спостерігачам дозволяється публікувати проміжні 

звіти, адже “…місії повинні також оприлюднювати свою присутність у країні, 

у тому числі свій мандат, склад і строк повноважень, представляти у 

відповідних випадках періодичні доповіді й публікувати попередні заяви про 

висновки за підсумками…” [1]. У цих звітах вони можуть звертати увагу влади 

та громадськості на порушення законів, проте не давати ніяких інструкцій 

щодо вирішення проблемних моментів.  

З правової точки принцип відповідальності розглядається в рамках двох 

підходів – вузького та широкого. У широкому підході                                                                                                                                   
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передбачається відповідальність за невиконання цими учасниками виборчого 

процесу положень виборчого законодавства, загальновизнаних принципів і 

норм міжнародного права й обов’язків при здійсненні міжнародного 

моніторингу за виборами [223]. Тобто це відповідальність, що витікає із 

встановленого факту втручання міжнародних спостерігачів у виборчий процес, 

що виражається у використанні повноважень іноземного спостерігача для 

вирішення особистих, професійних чи інших питань.  

У вузькому підході відповідальність наступає у випадку невиконання 

спостерігачами норм інших законів приймаючої країни, загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного права, що передбачають відповідальність за 

діяльність, яка ніяким чином не пов’язана із сферою виборів [303, c. 30]. У 

першу чергу це може стосуватися кримінальних злочинів чи адміністративних 

порушень.  

Відповідно до двох вище охарактеризованих підходів до міжнародних 

спостерігачів будуть застосовані різного роду санкції. У першому випадку 

настання санкцій буде мати форму відкликання акредитації. А ось у другому - 

відповідальність наступатиме у відповідності до національного законодавства 

країни проведення виборів та типу скоєного порушення.  

Четвертим принципом, який прямо стосується статусу міжнародних 

спостерігачів, є принцип єдності прав та обов’язків. Відповідно до нього ніхто, 

окрім міжнародних спостерігачів, не має права займатися подібною 

діяльністю, а всі міжнародні спостерігачі незалежно від того, яку державу чи 

міжнародну організацію представляють, володіють однаковим обсягом прав та 

обов’язків [68; 70].  

Окрім вищезгаданих принципів законності, самостійності та 

незалежності, невтручання та неупередженості, а також єдності прав та 

обов’язків, російській науковець Жиляєв А. В виокремлює ще два принципи 

міжнародного спостереження – репрезентативності та покровительства [301, c. 

31-35; 307]. Принцип репрезентативності діє на першій стадії спостереження 

та характеризує відношення між приймаючою державою та іноземними 
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державами та міжнародними організаціями, що делегують своїх представників 

на вибори.  

Для того, щоб кінцеві оцінки міжнародних спостерігачів носили 

максимально об’єктивний характер, країна, котра їх запрошує, повинна підійти 

до даного питання максимально різносторонньо. Тобто делегації, які будуть 

здійснювати свою роботу, повинні бути укомплектовані представниками 

незалежних міжнародних організацій із різних континентів, із різним 

правовим статусом. До того ж міжнародні місії повинні включати достатню 

кількість делегатів, що б дало можливість покрити якнайбільше число 

виборчих дільниць (для уникнення фрагментарності вражень). Тільки за 

виконання обох передумов можна говорити про певну об’єктивність загальної 

оцінки виборів.  

На практиці береться до уваги ряд критеріїв, які дозволяють встановити 

авторитет міжнародної організації, і відповідно доцільність її запрошення для 

проведення моніторингу виборів. Для організацій це їх статус – універсальний 

чи регіональний, політичний вплив в регіоні та світі, наявність досвіду 

спостереження, специфіка діяльності. Що стосується держав, то місії зі 

спостереження частіше відправляють у перехідні чи постконфліктні держави. 

Вагомим також є фактор геополітичної впливовості країни в регіоні та світі, 

відкритість до співпраці тощо. Враховується також членство держави в 

міжнародних організаціях, відповідно запрошення до них надсилається в 

пріоритетному порядку. Також на практику запрошення міжнародних 

спостерігачів впливають двосторонні угоди між державами, а також 

можливість використання правила взаємності.  

Іще одним принципом правового статусу міжнародних спостерігачів є 

принцип покровительства. Він передбачає те, що країна проведення виборів 

має своїм обов’язком надавати необхідне сприяння у рамках своєї компетенції 

місії із міжнародного спостереження за виборами [1].  

У “Конвенції про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і 

свобод у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав” у п. 5 ст. 15 
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зазначається, що “міжнародний спостерігач на території держави перебування 

знаходиться під захистом цієї держави. Виборчі органи, органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати йому необхідну 

сприяння у межах своєї компетенції” [15; 16].  

Отже, принцип покровительства полягає в тому, що приймаюча держава, 

визнаючи за представниками міжнародних організацій право здійснювати 

іноземний моніторинг виборчих кампаній, бере на себе зобов’язання 

створювати всі необхідні умови для реалізації спостерігачами прав, 

передбачених діючим національним законодавством [331].  

З практичної точки зору принцип покровительства проявляється в 

діяльності уповноважених органів та осіб, які повинні всесторонньо 

забезпечувати процедури міжнародного спостереження за виборами. Жиляєв 

А. підкреслює, що більш конкретно дія даного принципу опосередковується за 

наявності таких умов: 

1. Вітчизняні організатори виборів виходять з факту визнання 

приймаючою країною та міжнародними організаціями права делегувати до неї 

своїх представників для ведення іноземного спостереження за виборами.  

2. Оскільки поняття “здійснення покровительства” і “надання сприяння” 

співвідносяться один з одним як ціле і частина, то до основних форм 

заступництва, крім сприяння, необхідно також відносити здійснення охорони 

та захисту міжнародних спостерігачів. При цьому змістовно під “сприянням” 

розуміється створення всіх необхідних умов для ефективної роботи даної 

категорії учасників виборів та дотримання їх прав, а під “охороною і 

захистом” – прийняття необхідних заходів щодо попередження та припинення 

правопорушень проти міжнародних спостерігачів, відновлення їх порушених 

прав і притягнення до відповідальності винних осіб.  

3. Реалізація принципу покровительства здійснюється через систему 

гарантій. У цілому вони ґрунтуються на загальнотеоретичних підходах до 

визначення поняття “гарантії”, що означає сукупність умов і засобів, що 

забезпечують фактичну реалізацію та всебічну охорону прав і свобод усіх і 
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кожного, і діляться на загальні і спеціальні [301]. Загальні гарантії 

забезпечуються демократичним політичним режимом, що діє в приймаючій 

країні (у нашому випадку – Україні, Російській Федерації та Республіці 

Білорусь), дотриманням прав і свобод людини і громадянина, задовільним 

станом законності і правопорядку в суспільстві, високим рівнем правової 

культури та т. д. Спеціальні - діяльністю уповноважених на те вітчизняних 

органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування, виборчих комісій, посадових осіб щодо дотримання та 

захисту прав іноземних (міжнародних) спостерігачів на ведення іноземного 

(міжнародного) моніторингу російських виборів. Щодо розглянутої нами 

сфери суспільних відносин можна виділити наступні види спеціальних 

гарантій: організаційні, матеріальні, інформаційні та спеціальні юридичні 

[301].  

Організаційні гарантії є системою закріплених нормами права умов, 

засобів і способів, спрямованих на забезпечення процедури міжнародного 

спостереження за виборами, що виявляються в правотворчій і 

правозастосовній формах діяльності уповноважених на те органів державної 

влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, виборчих 

комісій, посадових осіб. Зазвичай ці гарантії, як і обов’язки щодо їх 

забезпечення, закріплюються у виборчому законодавстві, де чітко 

прописується статус міжнародних спостерігачів.  

Матеріальні гарантії є сукупністю умов і засобів, що забезпечують 

матеріально-технічну та фінансову діяльність міжнародних спостерігачів.  

Інформаційні гарантії є сукупністю умов і засобів, що забезпечують 

міжнародним спостерігачам вільний та рівний доступ до джерел повної, 

об'єктивної, достовірної інформації про хід підготовки і проведення виборів, їх 

нормативне забезпечення.  

Спеціальні юридичні гарантії є сукупністю умов і засобів, що 

забезпечують реалізацію і захист прав міжнародних спостерігачів на ведення 

міжнародного моніторингу виборів. Вони регулюють найбільш суттєві 
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суспільні відносини, що складаються в процесі організації та проведення 

моніторингу, і відповідно до них повинні вибудовуватися всі інші положення 

нормативних правових актів [301].  

Отже, виокремлюють ряд ключових принципів здійснення міжнародного 

спостереження за виборами, які окреслюють взаємовідносини іноземних місій 

моніторингу та приймаючої країни. До них відносять принципи законності, 

незалежності, невтручання та неупередженості, відповідальності, 

репрезентативності, єдності прав та обов’язків і покровительства. У сукупності 

ці принципи складають основи функціонування міжнародного спостереження 

за виборами.  

Проаналізовані нами принципи дозволяють розкрити зміст умов 

діяльності міжнародних спостерігачів та визначити їх права, обов’язки, 

повноваження, способи взаємодії із уповноваженими органами та особами в 

приймаючій країні.  

Таким чином, збільшення уваги до демократичних стандартів і 

зростаюче поширення заходів, спрямованих на підтримку демократичних 

реформ, призвели до особливого фокусування уваги низки міжнародних 

організацій на факті виборів. Такого роду тенденція перетворила 

спостереження за виборами на загальноприйнятий тип міжнародної діяльності, 

який, зазвичай, вважають способом підтримки і поширення демократії.  

Статус та повноваження міжнародних спостерігачів за виборами 

визначають міжнародні виборчі стандарти, прийняття яких обумовило 

поширення міжнародного спостереження як механізму контролю за 

реалізацією цих же стандартів і, зрештою, призвело до інституціоналізації 

міжнародного спостереження як практики, закріпленої у відповідних 

міжнародно-правових документах та невід’ємної складової виборчих процесів 

на пострадянському просторі.  

Виокремлюють ряд ключових принципів здійснення міжнародного 

спостереження за виборами, які окреслюють взаємовідносини іноземних місій 

моніторингу та приймаючої країни. До них відносять принципи законності, 
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незалежності, невтручання та неупередженості, відповідальності, 

репрезентативності, єдності прав та обов’язків і покровительства. У сукупності 

ці принципи складають основи функціонування міжнародного спостереження 

за виборами.  

Проаналізовані нами принципи дозволяють розкрити зміст умов 

діяльності міжнародних спостерігачів та визначити їх права, обов’язки, 

повноваження, способи взаємодії із уповноваженими органами та особами в 

приймаючій країні.  

 

4.2. Особливості та специфіка функціонування міжнародного 

спостереження за виборами в Україні, Російській Федерації та Республіці 

Білорусь 

Україна, Російська Федерація та Республіка Білорусь – три країни із 

тоталітарним минулим, які практично одночасно здобули незалежність та 

проголосили шлях демократичних перетворень. Відтоді розпочався процес 

побудови нової політичної системи в кожній із цих держав, який був доволі 

складним, адже вимагав адаптації до існуючих міжнародних демократичних 

стандартів.  

У цьому контексті цікаво прослідкувати ґенезу та порівняти особливості 

функціонування міжнародного спостереження за виборами в цих трьох 

державах. 

Перш за все необхідно окреслити форми державного устрою та 

державного правління цих країн (три держави є президентськими 

республіками, окрім того Україна та Білорусь є унітарними, а Росія – 

федеративною країною). Зазначимо, що у РФ, Україні та Республіці Білорусь 

посада Президента є виборною. Президенти кожної із цих держав є їх главами 

та обираються громадянами шляхом прямого, таємного, вільного голосування 

у визначений законодавством строк. Президенти України та Білорусі 

обираються строком на п’ять років, а от у Росії ситуація інша: до 2009 р. 

Президент обирався строком на чотири роки, але у відповідності до Закону РФ 
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про поправки до Конституції РФ від 30. 12. 2008 р. №6-ФКЗ “Про зміну 

строків повноважень Президента Російської Федерації та Державної Думи” 

строк президентських повноважень збільшився із 4 до 6 років і новий 

шестилітній строк повноважень застосовується після виборів Президента РФ в 

2012 році [39]. За таку поправку у 2008 р. виступив тогочасний Прем’єр-

міністр, а нині Президент РФ В. Путін, який обґрунтував її наступним чином: 

шість років для президента такої складної за національним складом країни – це 

повністю виправдано [227]. Згідно українського та російського законодавства 

одна і та ж особа не може обіймати посаду Президента більше двох строків 

поспіль. Схожа норма існувала й у Білорусі, проте в міру посилення 

президентської влади в країні у 2004 р. відбувся ініційований О. Лукашенком 

республіканський референдум, на основі якого із 81-ї статті Конституції 

Республіки Білорусь була виключена її друга частина: “Одна і та ж особа може 

бути Президентом не більше двох строків підряд” [243]. “Більшість” 

білоруського народу погодилась із тим, щоб О. Лукашенко нарівні із іншими 

кандидатами міг балотуватись під час виборів 2006 р. на посаду Президента 

Республіки (саме його й було обрано Президентом).  

Здійснивши загальне порівняння основ проведення президентських 

виборів у трьох державах, які являються предметом нашого дослідження, 

перейдемо до більш детального розгляду засад правового регулювання виборів 

у кожній країні окремо та ролі в даному процесі міжнародного спостереження 

за виборами.  

У російській виборчій практиці законодавче закріплення діяльності 

міжнародних спостерігачів за виборами пройшло тривалу еволюцію та нині 

регулюється рядом законів та постанов ЦВК РФ, які окреслюють сферу його 

функціонування.  

Українське виборче законодавство у сфері регулювання діяльності 

міжнародного спостереження за виборами змінювалось у процесі розвитку 

національної правової системи та пристосування її до європейських 

стандартів. Прогалини в регулюванні діяльності міжнародного спостереження, 
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які існували на ранніх етапах становлення Української державності, 

заповнювалися підзаконними актами у вигляді Постанов ЦВК і тим самим 

забезпечували повноцінне функціонування міжнародного спостереження за 

виборами в ході виборчого процесу.  

Пройшла доволі складний шлях у сфері регулювання діяльності 

міжнародного спостереження за виборами й правова система Республіки 

Білорусь. У білоруській виборчій практиці практично все перше десятиліття 

незалежного існування не було законодавчо визначено аргументованого місця 

й ролі міжнародного спостереження. Тільки в процесі написання виборчого 

Кодексу, який містив цілий ряд норм, що суперечили міжнародно-правовій 

практиці, відбулось виокремлення поняття міжнародне спостереження, але так 

і не було законодавчо закріплено чітких рамок його функціонування. Роль 

дозвільної інституції, яка регламентує умови участі міжнародного 

спостереження за виборами у виборчому процесі Білорусі, було покладено на 

ЦВК та її підзаконні акти у формі Постанов, які складаються під кожні 

конкретні вибори.  

Усі три країни пострадянського простору входять до ООН, ОБСЄ, СНД 

та Міжпарламентського союзу, Україна та Росія є членами Ради Європи. Так з 

огляду на те, що ці дві держави є членами РЄ, можна обґрунтувати той факт, 

що виборче законодавство розвивалось у них більш стрімкими темпами та 

наразі є більш адаптованим до європейських стандартів у сфері захисту прав 

людини, адже міжнародне спостереження за виборами проголошує своєю 

метою саме забезпечення повноцінної реалізації політичних прав громадян у 

сфері виборів [1; 7]. З іншого боку, Республіка Білорусь свого часу не була 

прийнята до лав РЄ, так як в результатах референдуму 1996 р. відбулося 

значне розширення виконавчої влади та розпочалася розбудова авторитарної 

системи, яка не є зацікавленою в прийнятті демократичних законів [65]. 

Відповідно нині виборче законодавство Білорусі у сфері регулювання 

діяльності міжнародного спостереження за виборами відстає від виборчих 

практик України та Російської Федерації.  
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На національному законодавчому рівні принцип самостійності та 

незалежності в українському, російському та в білоруському законодавствах 

закріплюється наявністю правової норми, котра передбачає те, що 

матеріально-фінансове забезпечення міжнародна місія зі спостереження за 

виборами приймає на себе. Матеріально-фінансова незалежність (притамання 

для трьох держав) передбачає, що міжнародне спостереження за виборами не 

має права отримувати ніякої додаткової матеріальної підтримки від учасників 

виборчого процесу, окрім тієї, що напряму передбачається бюджетом.  

Принцип репрезентативності регламентується статтями про перелік 

суб’єктів, які мають право запрошувати місії зі спостереження за виборами. У  

Виборчому Кодексі Білорусі даний пункт закріплюється у ст. 13 “Іноземні 

(міжнародні) спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій 

запрошуються до Республіки Білорусь Президентом Республіки Білорусь, 

Палатою представників, Радою Республіки, Радою Міністрів Республіки 

Білорусь, Міністерством закордонних справ Республіки Білорусь, 

Центральною виборчою комісією” [40]. У російському законодавстві коло 

суб’єктів, що мають право запрошення моніторингових місій, чітко означене у 

п. 2. 1. Постанови ЦВК РФ про “Роз’яснення порядку діяльності міжнародних 

спостерігачів при проведенні виборів Президента РФ “: “Запрошення можуть 

бути направлені Президентом Російської Федерації, Радою Федерації 

Федеральних Зборів Російської Федерації, Державної Думою Федеральних 

Зборів Російської Федерації, Урядом Російської Федерації, Центральною 

виборчою комісією Російської Федерації після офіційного опублікування 

рішення про призначення виборів Президента Російської Федерації” [56].  

Таким чином, серед російських та білоруських суб’єктів виборчого права 

де-юре немає інституту, який би володів монопольним правом направляти 

запрошення міжнародним спостерігачам. Зазвичай кожен із суб’єктів 

направляє запрошення тим зарубіжним партнерам, які володіють аналогічним 

із ним статусом.  
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На відміну від Росії та Білорусі, в українському законодавстві 

практикується інший підхід, відповідно до якого офіційні спостерігачі від 

іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною 

виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації зазначаються в зверненні, 

яке подається іноземними державами, міжнародними організаціями до 

Центральної виборчої комісії безпосередньо або через Міністерство 

закордонних справ України [54]. Таку позицію України можна розцінювати як 

відкриту до співпраці та неупереджену щодо міжнародних утворень.  

Усі спостерігачі починають свою діяльність із моменту їх акредитації 

ЦВК; мають чітко визначений період діяльності, отримують посвідчення 

однакового зразка, а особи, відповідальні за забезпечення діяльності 

міжнародних спостерігачів, в однаковій мірі надають їм підтримку [88].  

У той же час ЦВК може запрошувати до спостереження організації, які 

не мають прямого відношення до країни проведення виборів, проте можуть 

підвищити легітимність виборів на міжнародній арені. Наприклад, на останніх 

виборах Президента РФ 4 березня 2012 р., спостереження проводила місія від 

Організації Американських Держав. У свою чергу чисельність делегації 

визначається тією стороною, яка направляє спостерігачів.  

Після закінчення виборів спостерігачі мають право вільно висловлювати 

власну думку щодо виборчого процесу загалом, проводити прес-конференції 

[54], надавати свої оцінки в медіа тощо [67; 71]. У той же час спостерігачі 

можуть здійснювати такого роду діяльність тільки після завершення виборів, 

не маючи змоги активно впливати на їх хід, оскільки це може бути розцінено 

як спробу порушення суверенітету держави.  

У випадку, коли спостерігачі не забезпечують “точності спостереження 

та професіоналізму під час оголошення висновків, у дію вступає принцип 

відповідальності”. Так “у разі встановлення фактів грубого або 

систематичного порушення офіційним спостерігачем від іноземної держави, 

міжнародної організації Конституції та законів (приймаючої країни) 

Центральна виборча комісія може достроково припинити його повноваження. 



133 

 

Про припинення повноважень офіційного спостерігача Центральною 

виборчою комісією приймається мотивоване рішення. Особи, які порушують 

права офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, 

несуть відповідальність у порядку, встановленому законами” [54]. Тобто 

Центральна виборча комісія має право відзиву акредитації спостерігачів, тим 

самим позбавляючи їх відповідного статусу та можливості проводити свою 

діяльність.  

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

зафіксовано право спостерігачів спостерігати за всіма етапами виборчого 

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

результатів виборів на фоні політичного контексту. Спостерігачі мають змогу 

глибше ознайомитись із нормативно-правовою базою проведення виборів, її 

дієвістю та відповідністю теорії практиці; провести перевірку списків 

виборців; здійснити моніторинг ЗМІ; відслідковувати процес реєстрації 

кандидатів та партій із дотриманням принципу справедливості стосовно всіх 

членів виборчого процесу; провести роботу по підвищенню політичної 

освіченості виборці. 

Спільним є  той факт, що у всіх трьох державах спостерігачі фіксують 

порушення (різні за рівнем інтенсивності), які в сукупності можуть свідчити 

про те, що вибори були сфальсифіковані. Проте не всі порушення виборчого 

права становлять однакову цінність для оцінки якості виборчого процесу. Крім 

того, часом буває складно для міжнародних спостерігачів зрозуміти 

відмінність між ненавмисними адміністративними помилками його учасників 

та відвертими спробами маніпулювати результатами виборів. Тому більшість 

міжнародних організацій, що здійснюють спостереження за виборами, 

вважають, що немає підстав ставити під сумнів чесність виборів, якщо мали 

місце лише окремі, епізодичні порушення.  

Ще на початку 90-х років минулого сторіччя, коли міжнародне 

спостереження за виборами починало своє становлення, основний акцент було 

зроблено на дні голосування. Проте впродовж двадцяти років ситуація 
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змінилась таким чином, що саме довгострокові місії міжнародних 

спостерігачів стають все більш актуальними. Як зазначає у свій книзі 

професор Сьюзан Хайд, пов’язано це перш за все із тим, що на теренах 

колишнього СРСР досягли “найвищої майстерності” у проведенні “вільного та 

чесного” дня голосування, у той час як загальний політичний контекст, у 

якому проводяться вибори, є невільним та нечесним [278, p.3]. 

Підтвердженням цього можуть слугувати події останніх президентських 

виборів у Російській Федерації, коли на всіх виборчих дільницях було 

встановлено веб-камери, до спостереження добровільно залучилися тисячі 

громадян, загальна кількість фальсифікацій, начебто, є невисокою, оскільки їх 

так і не вдалось відстежити. Водночас близько 35% громадян Російської 

Федерації вважають, що вибори були сфальсифіковані [158]. Таку ж позицію 

висловлюють міжнародні спостерігачі від ПАРЄ, БДІПЛ ОБСЄ та 

Парламентської Асамблеї ОБСЄ у своєму попередньому звіті від 5 березня 

2012 р. Загалом процес підрахунку голосів був відзначений як “хороший” та 

“дуже хороший” на 95 відсотках виборчих дільниць, проте процес почав 

погіршуватись при підрахунку голосів, котрий був оцінений як “поганий” та 

“дуже поганий” у зв’язку з процедурними порушеннями практично на третині 

виборчих дільниць, де велося спостереження [145 ].  

Аналогічну ситуацію спостерігаємо в заяві про попередні результати та 

висновки місій ПА ОБСЄ, БДІПЛ ОБСЄ та ПА РЄ на виборах Президента 

Республіки Білорусь 19 грудня 2010 р. у своєму заключному звіті зазначили, 

що загальний хід голосування був оцінений як “добрий” та “дуже добрий” на 

96 відсотках виборчих дільниць, де проводилося спостереження. Ситуація ж 

різко змінилась у гіршу сторону при підрахунку голосів. Спостерігачі оцінили 

загальний хід голосування як “поганий” і “дуже поганий” на 71 виборчій 

дільниці (45 відсотків), де велося спостереження. Таким чином, принцип 

“важливо не як голосують, а як рахують” з розпадом СРСР не втратив 

актуальності.  
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Ознаки, які безпосередньо вказують на порушення виборчих прав 

громадян на різних етапах виборчої кампанії систематизовані автором та 

наведені у таблиці (див. Додаток G). 

Місії від ПА ОБСЄ, БДІПЛ / ОБСЄ, ПА РЄ, а також ЕНЕМО та МПА 

СНД відрізняються за масштабами, тривалістю та кількістю спостерігачів, які 

прибувають для здійснення довгострокового та короткострокового 

спостереження. Проте ціль у них одна – визначення проблем, пов’язаних із 

організацією та проведенням виборів, а також з’ясування політичного 

контексту, в якому проводяться вибори.  

На передвиборчому етапі спостереження важливе значення має власне 

акредитація спостерігачів. Непоодинокими є випадки, коли до приймаючої 

країни прибували міжнародні спостерігачі, але акредитували із них тільки 

половину від складу делегації. Дещо інша ситуація відбулася з двома тисячами 

спостерігачів від Грузії на Виборах Президента України у 2010 році. 

Грузинській місії в останній момент було відмовлено в акредитації, хоча всі 

необхідні документи вчасно були передані до ЦВК. У результаті цього приїзд 

громадян Грузії на територію України в день голосування отримав широкий 

розголос, та був сприйнятий як спроба “провокації Донецька». Суть 

“провокації” вбачали в тому, що весь склад місії прибув для спостереження 

виключно на територію Донецької області [248].  

У передвиборчий період більшість авторитетних міжнародних 

організації зі спостереження надсилають до приймаючої країни 

довготермінових спостерігачів. Сітка їх локалізації конструюється таким 

чином, щоб можна було вибудувати цілісну картину того, що відбувається в 

країні проведення виборів. Звичайною практикою також є те, що в регіони, які 

вважаються “проблемними”, надсилається більша кількість спостерігачів, що 

часом призводить до нерівномірного розподілу працівників місії та провокує в 

суспільстві негативні оцінки стосовно упередженості представників 

міжнародної спільноти до певних територій певною країни. Так звана 

“проблемність” регіону може визначатися за різними параметрами, зокрема за 
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кількістю порушень, зафіксованих на попередніх виборах; географічним 

розташуванням; рівнем соціальної напруги; проживанням національних 

меншин тощо.  

Однією із найактуальніших проблем, з якою зустрічаються міжнародні 

спостерігачі, є верифікація списків виборців, особливо в тому випадку, коли 

реєстрація є добровільною. Зазвичай неточності, котрі містяться в такого роду 

документах, є механічними неточностями. Проте непоодинокими є випадки, 

коли реєстрація виборців вибудовується таким чином, щоб змінити баланс 

політичних сил на виборах. Найбільш поширені форми шахрайства із 

списками виборців є довільні включення/невиключення так званих “мертвих 

душ”, а також внесення навмисних неточностей у дані про виборців, котрі 

підтримують політичних опонентів.  

Для прикладу можемо навести маніпуляцію зі списками виборців, що 

водночас може слугувати доброю основою для максимальної реалізації 

виборчих прав громадян, а з іншого – слугувати основою для фальсифікацій. У 

Білорусі, згідно з Виборчим кодексом списки виборців повинні оновлюватися 

впритул до закінчення голосування при пред’явленні виборцем паспорту [40]. 

І хоча це положення може слугувати більш ефективній реалізації прав 

громадян, у той же час відсутня загальнонаціональна система перевірки 

списків чи будь-який інший спосіб перевірки подвійної реєстрації виборців та 

наступного багаторазового голосування. Це положення було піддане різкий 

критиці з боку міжнародної місії спостереження від ПА ОБСЄ, БДІПЛ ОБСЄ 

та ПА РЄ. Як зазначалося у заключному звіті про вибори Президента 

Республіки Білорусь 19 грудня 2010 р., виборці, проголосувавши раніше за 

адресою їх тимчасової реєстрації, могли далі внести себе в списки виборців за 

адресою своєї постійної прописки. У Декреті президента №413 від 7 вересня 

2007 “Про вдосконалення системи обліку громадян за місцем проживання і 

місцем перебування” параграфа 3. 2 зазначено, що штамп, який раніше 

ставився в паспорті, замінюється довідкою про реєстрацію, що видається 

окремим листом, не прикріпленим до паспорту. Багатократна реєстрація також 
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була можливою внаслідок того, що крайний термін зіставлення списків 

виборців у медичних закладах складав два дні до виборів, тобто третій день 

періоду дострокового голосування. Виборець міг внести себе в список в 

закладі охорони здоров’я, проголосувавши достроково на звичайній виборчій 

дільниці. Такі факти були непоодинокими, особливо з огляду на те, що правом 

дострокового голосування на останніх президентських виборах в Білорусі 

скористалось більше 27 відсотків виборців [141].  

Перевірка списків є доволі коштовною процедурою, особливо коли 

реєстрація виборців здійснюється добровільно. Міжнародні та внутрішні 

незалежні спостерігачі вдаються до аудиту реєстрації виборців. 

Найпоширенішим методом є “двосторонній аудит”, що проводиться шляхом 

порівняння точності інформації в двох випадкових вибіркових сукупностях 

населення, що має право голосу. Цей процес спрямований на пошук 

“виборців-привидів” або “мертвих душ”, а також визначення проблем, з якими 

зіштовхуються виборці при реєстрації. Для того, щоб проаналізувати, скільки 

виборців, що включені до списку, не мають права голосу на даному окрузі, з 

реєстру виборців береться статистична вибірка імен та адрес, що згодом 

верифікується шляхом особистих інтерв’ю. А щоб визначити співвідношення 

зареєстрованих виборців відносно до населення, що має право голосу, та щоб 

перевірити, чи виборці, що впевнені у наявності власних імен у списку, дійсно 

зареєстровані, і навпаки, чи вибірка охоплює все населення, що має право 

голосу на певній території. У рамках співставлення особи виборця та 

правильності його включення до списку виборців на конкретній виборчій 

дільниці проводяться інтерв’ю з населенням, яке має право голосу, на предмет 

того, чи впевнені потенційні виборці в тому, що вони внесені до списку 

виборців (зареєстровані). Міжнародні місії зазвичай проводять роботу з 

визначення точності списків виборців, оскільки вважається, що вони (списки) 

слугують основою для забезпечення подальшого достовірного результату 

виборів. 
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Ще одним важливим моментом спостереження на передвиборчому етапі 

є реєстрація кандидатів чи політичних партій. Даний процес чітко 

визначається у внутрішньому виборчому законодавстві кожної окремої країни,  

в ідеалі повинен відповідати тим міжнародним стандартам і зобов’язанням, які 

прийняла на себе ця держава. Тим більше, саме питання надмірного 

ускладнення процесу реєстрації кандидатів чи партій найчастіше піддається 

критиці міжнародних спостерігачів за виборами, котрі працюють у 

пострадянських країнах. Наприклад, на останніх виборах Президента 

Російської Федерації 4 березня 2012 року через складність процедури 

реєстрації кандидатів та відсутність чіткої процедури перевірки підписів на 

підтримку кожного кандидата, до участі у виборах не були допущені Григорій 

Явлінський, представник партії «Яблоко», та самовисуванець Дмитро 

Мезенцев [145].  

Складна ситуація з реєстрацією кандидатів та збором підписів 

спостерігалась і на виборах Президента України в 2004 р. Тоді міжнародні 

спостерігачі у своєму кінцевому звіті зафіксували факт широкого залучення 

адміністративного ресурсу для підтримки “технічних” провладних кандидатів 

[138; 151]. Так місія від ОБСЄ, РЄ, БДІПЛ ОБСЄ зазначила, що отримала 

інформацію про те, що в 15 із 27 регіонів України на громадян, особливо 

працівників державного сектору, здійснювався тиск із вимогою поставити 

підпис за конкретного кандидата. Представники МВС стверджували, що 

багато кандидатів не змогли б зібрати необхідні 500 тис. дійсних підписів без 

таких маніпуляцій. Такого роду свідчення отримали своє підтвердження, 

оскільки за результатами голосування у першому турі 16 кандидатів, за яких 

проголосувало найменше виборців, разом набрали менше 500 тис. голосів, тоді 

як загальна кількість підписів, начебто зібраних на підтримку цих кандидатів, 

перевищила 10 млн. А за кандидата в Президенти України Нечипорука, який 

набрав найменше голосів, проголосувало лише 6,141 виборець, що майже в 

100 разів менше від кількості підписів, поданих на його підтримку в ЦВК [138; 

151].  
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Натомість у Республіці Білорусь значно “простіше” обходяться із 

процесом реєстрації кандидатів (вона, між іншим, на відміну від України та 

Російської Федерації, прийняла єдиний Виборчий Кодекс). Так, наприклад, під 

час виборів Президента Білорусі у 2001 та 2006 роках офіційні запрошення від 

ЦВК до БДІПЛ ОБСЄ надходили після того, як реєстрацію кандидатів було 

закінчено [139]. У таких випадках міжнародні спостерігачі роблять висновки 

про процес реєстрації кандидатів чи політичних партій зі слів осіб, котрі 

подавали документи для реєстрації. Такий факт може також свідчити про те, 

що влада країни, котра проводить вибори, має на меті приховування фактів 

виборчого шахрайства.  

З моменту старту виборчих перегонів міжнародні спостерігачі 

концентрують увагу на випадках, які яскраво свідчать про спроби 

фальсифікації. Мова іде про спроби підкупу виборці, насильства, залякування, 

залучення адміністративного ресурсу, переслідування та ув’язнення 

кандидатів та їх прихильників, використання державних коштів на користь 

провладного кандидата чи партії. Загалом використання адміністративного 

ресурсу вже стало звичною справою на пострадянському просторі. Варто 

згадати вибори Президента України 2004 р., коли адміністративний ресурс 

активно застосовувався на користь кандидата В. Ф. Януковича [138; 151]. В 

Україні непоодинокими були й випадки, коли тиск на працівників бюджетних 

чи приватних установ здійснювався, у залежності від регіону, для підтримки 

того чи іншого кандидата. Активно використовується адміністративний ресурс 

у виборчих кампаніях Росії та Білорусі.  

Наразі організації, що здійснюють міжнародне спостереження за 

виборами, не мають чітких рекомендацій щодо того, як належить боротись із 

адміністративними технологіями впливу на вибори та виборців. Одним із 

можливих і важливих шляхів є посилення прозорості виборчого процесу та 

підвищення рівня демократичної політичної та правової культури виборців 

пострадянських країн.  
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Моніторинг медіа теж здійснюється міжнародними місіями на 

передвиборчому етапі виборчого процесу і триває до дня завершення агітації. 

Його основною метою є відстеження рівності доступу кандидатів до ЗМІ, у 

який формі, тональності та контексті подається інформація про учасників 

виборчого процесу. Знову ж таки для пострадянських країн спільною ознакою 

є те, що провладним кандидатам надається більше ефірного часу на 

центральних каналах та на шпальтах газет. Наприклад, на виборах Президента 

Білорусі 19 грудня 2010 р., за даними моніторингу місії спостереження від 

БДІПЛ ОБСЄ, більше 89 відсотків основних ефірів новин було присвячено 

агітації та офіційній діяльності чинного президента Лукашенка О. Г., що 

навіть із врахуванням привілейованого становища чинних глав держав є дуже 

високим показником. Інші кандидати зазвичай згадувалися колективно, їх 

імена називалися рідко, і висвітлення носило в цілому негативний характер 

[141]. Загалом ситуація із ЗМІ в Білорусі носить украй складний характер, 

оскільки право отримувати, зберігати та поширювати інформацію закріплене в 

Конституції, але ці права різко обмежуються законом про ЗМІ, що вступив у 

дію у 2009 р. Представник ОБСЄ з питань свободи слова висловив думку, що 

“більшість положень закону не обґрунтовані або мають обмежуючий характер 

для свободи слова і свободи ЗМІ в Білорусі” [92]. Так згідно з рішенням ЦВК 

Білорусі наклеп, руйнування репутації та образа честі та гідності глави 

держави карається тюремним ув’язнення терміном до п’яти років, у результаті 

чого більшість журналістів повинна керуватися принципом самоцензури [48].  

Подібна ситуація із ЗМІ у Російській Федерації. Згідно з результатами 

моніторингу медіа Місії ОБСЄ БДІПЛ телерадіокомпанії віддавали 

однозначну перевагу Путіну В. В. Правовим підґрунтям цього являється стаття 

35 закону “Про Засоби Масової Інформації” і статті 6 і 8 закону “Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади в державних засобах масової 

інформації”, що зобов’язують державні ЗМІ транслювати та публікувати 

офіційні заяви, зроблені органами державної влади, і висвітлювати “значимі 

факти діяльності органів державної влади”. Тон репортажів був в основному 
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позитивним, у той час як про інших кандидатів мова велась у нейтральній 

тональності. Перший канал присвятив 61 відсоток ефірного часу в новинах 

Путіну В. В., тоді як усі інші кандидати отримали від 9 до 11 відсотків кожен 

[113; 145]. 

Ще одним прецедентом, на який активно відреагували міжнародні 

спостерігачі, стала публікація семи статей, написаних Прем’єр-міністром 

Путіним, у яких йшлося про його довгострокову стратегію розвитку країни, і 

які публікувалися щотижня протягом виборчої кампанії. Ці статті не 

розглядалися як частина виділеного йому безкоштовного друкованого 

простору. Відповідно опозиційні кандидати від ЛДПР та КПРФ відреагували 

на даний факт та подали скарги до ЦВК на підставі порушення принципу 

рівності всіх кандидатів у доступі до ЗМІ. Робоча група їх розглянула та 

відхилила, оскільки статті не являються передвиборчою агітацією за 

визначенням, бо не містять прямого заклику голосувати за чи проти 

конкретного кандидата. Загалом усі скарги, які були подані до ЦВК РФ та 

стосувалися кандидата в президенти В. В. Путіна були відхилені.  

Цікавим є той факт, що на виборах Президента України 2004 р. у 

другому турі перевага у ЗМІ надавалась кандидату Януковичу В. Ф. Проте 

після “помаранчевих” подій міжнародні спостерігачі відзначили дзеркальну 

ситуацію цього разу на користь кандидата в президенти Ющенка В. А. [138; 

151]. 

Відзначимо також те, що все більшої популярності в останні роки 

набувають альтернативні джерела розповсюдження інформації. Мається на 

увазі мережа Інтернет загалом та соціальні мережі зокрема. Особливо це є 

актуальним для мешканців великих міст, які в основному формують та 

підтримують громадський дискурс з приводу виборчого процесу. Для 

прикладу на виборах Президента Російської Федерації у 2012 р., усі 

кандидати, допущені до передвиборної боротьби, розгорнули масштабні 

агітаційні кампанії в Інтернеті. Це стимулювало додатковий інтерес так 

званого креативного класу та молоді до виборів, тим самим активуючи 
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громадянську активність росіян, яка різко зросла після виборів в Державну 

Думу у грудні 2011 р.  

Рівень доступу кандидатів до медіа може свідчити про демократичність 

чи недемократичність виборчого процесу. Наразі немає чітких міжнародних 

стандартів у сфері медіа, котрі б давали змогу спостерігачам аргументовано 

заявляти про чесність/нечесність виборчого процесу на основі даного 

параметру.  

Спостереження в день голосування реалізується за допомогою 

широкомасштабних місій короткострокових спостерігачів, котрі прибувають 

до приймаючої країни напередодні дня голосування.  

Найскладнішим та найбільш вирішальним моментом у виборчій кампанії 

є підрахунок голосів. Саме цей період вважається найбільш “зручним” для 

здійснення фальсифікації. Так короткострокові спостерігачі зазвичай 

слідкують за прозорістю процесу підрахунку, присутністю під час підрахунку 

спостерігачів від різних кандидатів, неупередженістю працівників виборчої 

комісії, дотриманням усіх процедур підрахунку голосів згідно із законом. 

Проте далеко не завжди міжнародні спостерігачі можуть зафіксувати їх. 

Наприклад, на всіх президентських виборах, що проводились у Білорусі, ані 

міжнародних, ані внутрішніх спостерігачів не допускали до місця підрахунку 

на достатню відстань для того, щоб побачити результати волевиявлення 

громадян на бюлетенях [139].  

Нововведенням останніх років також є використання системи 

паралельного підрахунку голосів, що дозволяє моментально фіксувати 

результати підрахунку та передавати їх до виборчого штабу. Практика 

свідчить, що зазвичай дані паралельного підрахунку голосів та екзит-полу 

мало різняться між собою. Єдиним важливим моментом у цьому механізмі є 

безпека сервера із даними. Наприклад, на виборах до Державної Думи РФ у 

грудні 2011 р., біло зірвано роботу сайту Асоціації “ГОЛОС”, котра проводила 

паралельний підрахунок та фіксацію порушень [211]. Усіх даних навіть після 

відновлення роботи сайту реанімувати не вдалося. В Україні практика 
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паралельного підрахунку застосовувалася виборчим штабом кандидата в 

президенти на виборах 2010 р. Яценюка А. П. Раніше її використовувала у 

значно менших масштабах громадська організація “ПОРА” у 2004 р.  

Що стосується офіційного оголошення результатів виборів, то, зазвичай, 

місія зі спостереження залишається в приймаючій країні саме до цього 

моменту. Короткострокові спостерігачі часто покидають її значно раніше. До 

моменту оголошення офіційних результатів спостерігачі готують попередній 

звіт своєї роботи та дають офіційні коментарі про свою оцінку виборів у ЗМІ. 

Відзначимо, що термін подачі офіційного звіту різниться між представниками 

різних місій. Наприклад, спостерігачі від ПА РЄ, ПА ОБСЄ, БДІПЛ ОБСЄ, 

ENEMO оголошують їх приблизно через два місяці з моменту проведення 

виборів. А спостерігачам від країн Співдружності Незалежних Держав (СНД), 

чи Шанхайської Організації Співробітництва (ШОС) вистачає декількох днів 

для підбиття остаточних підсумків. Таку різницю можна пояснити тим, що 

європейські організації зі спостереження мають доволі складний механізм 

обробки результатів моніторингу, а також завжди займають позицію 

очікування з приводу того, чи визнає населення країни, політичні конкуренти, 

представники інших держав новобраних президента чи парламент. [278, p. 

159].  

Міжнародне спостереження за виборами є поширеним явищем у 

сучасному світі й водночас універсальною міжнародною нормою проведення 

виборів, які претендують на міжнародну легітимацію. Тим не менше, не варто 

розглядати спостереження виключно з позитивного боку, адже наслідки його 

діяльності можуть носити як позитивний, так і негативний характер.  

До позитивних моментів можемо віднести те, що спостереження є свого 

роду інструментом, котрий підтверджує чи спростовує той факт, що влада 

країни дійсно “грає за правилами”. Також вагомою є роль спостерігачів у 

підвищенні довіри виборців, оцінці легітимності виборів та, теоретично, у 

процесі демократизації політичного режиму. У тих випадках, коли керівництво 

країни намагається порушувати виборчі права своїх громадян, спостерігачі 
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можуть знизити відсоток фальсифікацій, що могли б статися, а також публічно 

засудити ті маніпуляції, котрі були зафіксовані. Іноді саме звіти та оцінки 

міжнародних спостерігачів слугують одним із джерел громадянського 

протесту, наприклад, в Україні в 2004 р., 2013-2014 рр., частково в Російській 

Федерації у 2011-2012 рр. Загальну інформацію щодо діяльності міжнародних 

спостерігачів за виборами в Україні, Республіці Білорусь та Російській 

Федерації подано в Додатку F. 

Важливим також є той факт, що при довготривалій роботі спостерігачі 

можуть надавати правову та матеріальну допомогу приймаючій країні, 

проводити моніторинг ЗМІ, співпрацювати із місцевими спостерігачами та 

іншими групами громадянського суспільства. Також міжнародні місії зі 

спостереження чинять своєрідний “тиск” на владні органи держави через 

безпосередні зустрічі із представниками опозиції, активістами громадянського 

сектору шляхом стимулювання суспільного осуду протиправних дій, якщо такі 

мали місце. Усі ці факти є особливо важливими та актуальними для держав, у 

яких не існує усталеної традиції проведення демократичних виборів (сюди 

можемо віднести й пострадянські країни).  

У той же час існують серйозні проблеми та недоліки в роботі 

міжнародного спостереження за виборами. По-перше, в останні десять років 

Росія та Китай взяли на себе ініціативу створення місій зі спостереження за 

виборами, які американські дослідники називають «псевдомоніторинговими». 

Таким чином, на пострадянському просторі почали функціонувати офіційні 

місії від СНД, а на азіатському – ШОС. Основна роль спостерігачів від цих 

структур визнати вибори чесними та справедливими у випадку, якщо 

переможець отримав підтримку офіційних Москви чи Пекіну (для прикладу, 

офіційна місія спостерігачів від СНД позитивно оцінила другий тур виборів в 

Україні у 2004 р. , у той час як ОБСЄ заявляла про численні фальсифікації, а 

президентські вибори в Республіці Білорусь характеризуються виключно як 

“вільні, чесні” та такі, що ”відображають волю всього народу”).  
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Фіктивність оцінок та звітів спостерігачів від СНД уже не викликає 

сумнівів та користується низьким авторитетом на міжнародному рівні.  

Для об’єктивності необхідно відзначити й той факт, що спостерігачі від 

авторитетних міжнародних організацій також стикаються із тиском з боку 

могутніх держав, особливо, коли той чи інший лідер сприймається як 

“союзник Заходу”. Такий вплив, як правило, тонкий та різноманітний, але ціль 

його одна й та сама – опосередковано впливати на процес та результат виборів. 

Проблема політизації міжнародного спостереження за виборами є доволі 

делікатною та не отримує необхідної уваги у ЗМІ та міжнародному дискурсі.  

Іншою проблемою виступає проблема легітимації недемократичного 

режиму приймаючої країни шляхом самого факту присутності міжнародних 

спостерігачів. Вона є завжди складною. Міжнародне співтовариство навіть у 

складних випадках, на кшталт Білорусі, намагається надсилати свої місії з 

надією покращення виборчих процедур.  

За останні роки акценти діяльності міжнародних спостерігачів на 

пострадянському просторі все більше зміщуються в напрямку довгострокового 

спостереження, яке дає можливість відчути політичний контекст середовища, 

де  відбуваються вибори.  

Одним із основних принципів здійснення міжнародного спостереження 

за виборами є нейтралітет (нейтральність) у ставленні до країни, у якій 

проводяться вибори, яка, у свою чергу, є основою об’єктивності оцінки 

міжнародними спостерігачами виборчого процесу.  

Тому ключовим постає питання: чи може міжнародне спостереження 

ефективно сприяти проведенню “вільних та чесних” виборів та зовнішньо-

політичній легітимації влади, і якщо може, то в який спосіб. Однозначних 

відповідей немає, проте поширення довгострокового професійного 

спостереження та використання новітніх технологій фіксації фактів 

фальсифікацій можуть суттєво допомогти в наближенні та практичному 

втіленні міжнародних виборчих стандартів.  
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Отже, попри те, що Україна, Республіка Білорусь та Російська Федерація 

відрізняються між собою формою державного устрою, президентська форма 

правління нині для них є спільною. Усі три держави пройшли складний шлях 

побудови власного правового поля з моменту проголошення ними 

незалежності та тою чи іншою мірою окреслили роль та місце міжнародного 

спостереження за виборами у виборчому процесі. До кінця 90-х років у жодній 

із країн не існувало чіткої диференціації спостереження на національне та 

міжнародне, що призводило до певних труднощів у сфері 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, що відповідає міжнародній правовій практиці, у рамках якої 

функціонує. Україна й Російська Федерація на рівні національних законів 

окреслили діяльність міжнародного спостереження, у той час як у Республіці 

Білорусь це покладено на підзаконні акти, які носять форму Постанов ЦВК і 

тим самим утруднюють роботу міжнародного спостереження.  

 

 4.3. Порівняння легітимаційних засад висновків місій міжнародного 

спостереження ОБСЄ, ПАРЄ та СНД на виборах в Україні, РФ та РБ. 

Упродовж 1991-2014 років країни пострадянського простору – Україна, 

Росія, Білорусь -  усе більше намагаються утвердитися в очах міжнародної 

спільноти як демократичні. Водночас бажання “здаватися” демократичними 

часто контрастує із внутрішньодержавними процесами. Демонстрація 

міжнародному співтовариству виконання взятих на себе міжнародних 

зобов’язань проявляється особливо при проведенні виборів. Власне для 

отримання зовнішньополітичної легітимації застосовується міжнародне 

спостереження за виборами, покликане контролювати та оцінювати 

забезпечення політичних прав людини, а саме – права обирати й бути обраним. 

Під поняттям зовішьополітичної легітимації влади професор Є. Юрійчук 

розуміє процес досягнення легально-електоральної легітимності внаслідок 
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реалізації електоратом принципів безпосередньої демократії в процесі виборів 

і референдумів, у результаті яких політична довіра суб’єктів міжнародних 

відносин до новообраної влади, що гарантує оптимально бажаний стан 

правопорядку в країні, трансформується в міжнародну підтримку [252, c.693]. 

Водночас зовнішньополітичну легітимацію можна умовно розділити на 

основі базових цінностей, які є орієнтирами для суб’єктів міжнародних 

відносин. Для представників західної спільноти основним являється обрання 

представницьких органів влади шляхом вільних та чесних виборів, що є 

показником їх справжньої підтримки суспільством, і тим самим відсутності 

принципових протиріч між інтересами держави і громадян, що завжди таїть у 

собі загрозу конфлікту [181, c.21]. Саме фактор вільного обрання являє собою 

основу стабільності, передбачуваності розвитку держави та передбачає 

легітимність її влади. З іншого боку, окремі суб’єкти міжнародних відносин в 

основу легітимації можуть ставити забезпечення демократичності виборів 

виключно в площині формально-юридичній, проте на практиці самі вибори не 

відповідатимуть критеріям вільності та чесності. 

За останні два десятиліття в Україні, Росії та Білорусі працювали десятки 

місій міжнародного спостереження, проте не всі вони володіють потенціалом 

зовнішньополітичної легітимації. Тому в нашій роботі ми брали за основу 

оцінки, висновки та рекомендації найбільш впливових міжнародних 

організацій ОБСЄ, Ради Європи, ООН (з початку 2000-х ці організації, а також 

НАТО та ЄС все частіше виступають із єдиною заявою), а також СНГ як 

регіонального міждержавного утворення. Перед цими організаціями Україна, 

Росія та Білорусь на цілком добровільній основі взяли на себе ряд зобов’язань 

з дотримання міжнародних демократичних стандартів виборів, що закріплені у 

відповідних нормативно-правових актах. Варто зазначити, що хоча Білорусь 

не є членом Ради Європи, проте впродовж першого десятиліття із моменту 

набуття незалежності визначала вступ до Ради Європи як один із зовнішньо-

політичних орієнтирів, а Парламентська Асамблея РЄ здійснювала свої місії зі 

спостереження на території цієї держави. 
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Міжнародно-правові зобов’язання полягають у дотриманні норм і 

стандартів демократичних норм, проте їх виконання залежить від готовності 

владних інституцій та суспільства їх дотримуватися, а у випадку 

недотримання – жорсткості та оперативності санкцій з боку міжнародної 

спільноти [181, c.3]. Саме 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. У цьому ключі цілком логічно постає запитання про 

принцип невтручання у внутрішні справи в контексті міжнародних 

зобов’язань, адже міжнародне спостереження часом трактують як прояв 

впливу на суверенітет держави. 

Права людини, що регулюються як національним, так і міжнародним 

правом, останнім часом дедалі більшою мірою фактично вилучаються із 

“внутрішніх справ” національної̈ держави [181, c.9]. Скажімо, у відповідності 

до документу Московської̈ наради Конференції̈ з людського виміру НБСЄ 

(1991р.) проголошено: держави-учасниці “категорично та остаточно 

заявляють, що зобов’язання, взяті ними на себе у сфері людського виміру 

НБСЄ, є питаннями, що становлять безпосередній і законний інтерес для всіх 

держав-учасниць і не належать до числа виключно внутрішніх справ 

відповідної̈ держави” [6], держави-учасниці ОБСЄ не можуть орієнтуватися на 

принцип невтручання з метою уникнення відповідальності за порушення прав 

людини у своїх країнах, у тому числі виборчих [181, c.9]. 

Загалом експерти Центру ім. О. Разумкова констатують, що міжнародне 

право, яке виникло для врегулювання відносин між державами, дедалі 

більшою мірою зміщується від державоцентричних засад до гуманітарних, 

людського виміру, до встановлення пріоритетності принципу забезпечення 

прав людини й громадянина над іншими принципами міжнародного права 

[181, c.9]. 

Отже, міжнародне спостереження за виборами не може бути розцінене як 

втручання у внутрішні справи держави, за винятком того, коли було 



149 

 

встановлено факти дій міжнародних спостерігачів, що не відповідають їх 

статусу. 

Повертаючись до поняття санкцій з боку міжнародної спільноти за 

невиконання взятих на себе державою міжнародно-правових зобов’язань 

зазначимо, що в основному вони носять політичний характер. Наприклад, 

зобов’язання в рамках ОБСЄ мають винятково політичний характер та не 

передбачають механізму судового оскарження, водночас поширення 

інформації про порушення виборчих прав громадян, негативні звіти 

міжнародних спостерігачів від ОБСЄ беруться до уваги іншими державами, 

міжнародними утвореннями, а також доводяться до відома політичних органів 

самої організації. Подібна ситуація і з Радою Європи, де відсутні механізми 

реалізації її рекомендацій на національному рівні, усе покладається на волю 

національного актора. 

До політичних засобів впливу в основному відносять заяви, декларації 

офіційних осіб від імені міжнародних структур та їх держав-учасниць; 

показові візити, зустрічі або їх відсутність; запрошення або заборона участі 

представників держави-порушниці в певних структурах та процедурах [181 , 

c.8]. Це виразно видно на прикладі санкцій, застосованих РЄ, Парламентською 

Асамблеєю ОБСЄ та рядом держав-учасниць цих структур до Білорусі — 

внаслідок постійного порушення нею зобов’язань із забезпечення 

демократичності виборчих процесів. Наприклад, у 1997 році Рада Європи 

припинила статус “спеціально запрошеного” для делегації Білорусі; після 

парламентських виборів 2000 року в Білорусі Парламентська Асамблея ОБСЄ 

в 2001 році запровадила для делегації країни санкцію “порожнього крісла”. 

Новому двопалатному Парламенту не був наданий міжнародний депутатський 

мандат. На засідання ПА ОБСЄ запрошувалися дві делегації – від 

Національних зборів і від опозиції; у вересні 2001 року після президентських 

виборів у Білорусі, що були різко негативно оцінені спостерігачами від ОБСЄ, 

глава ПА ОБСЄ демонстративно відмовився від зустрічі із міністром 

закордонних справ Білорусі; перед місцевими виборами в країні у 2002 році 
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Президент Білорусі О. Лукашенко закрив представництво ОБСЄ. У відповідь 

19 листопада 2002 року міністри закордонних справ 14 держав ЄС заборонили 

в’їзд до їх країн білоруського Президента та восьми міністрів Уряду Білорусі. 

Цю санкцію також підтримали США [181, c.9]. 

З точки зору зовнішньополітичної електоральної легітимації влади санкції 

міжнародних структур є дієвими засобами примусу держав, які прагнуть 

прилучитися до сім’ї європейських країн. [252, c.695]. Проте якщо країна 

таких намірів не поділяє, ефективність санкцій суттєво знижується 

(наприклад, Білорусь, а також Російська Федерація після анексії Криму). 

Говорячи про пострадянський простір, то на початку 2000-х років у його 

межах почало діяти міжнародне спостереження за виборами від Співдружності 

Незалежних Держав. Якщо перше десятиліття після набуття незалежності 

Україна, Росія, Білорусь були в різній мірі сконцентровані на розробці 

внутрішніх законодавств про вибори, їх адаптації до міжнародно-правових 

стандартів, а також освоєнні базових механізмів проведення виборів у 

відповідності до демократичних принципів, то з початку 2000-х перед цими 

державами постали нові виклики. Стало очевидним, що маятник розвитку 

держав на той момент похитнувся в бік утвердження авторитаризму, проте всі 

три держави були активно включені в міжнародну систему глобального ринку. 

Постала необхідність легітимації виборів, які часом проходили поза 

відповідністю до міжнародних стандартів.  

Як зазначає Є. Юрійчук, із другої половини 2000-х років Росія послідовно 

прагне виробити власні підходи до міжнародних відносин, які базовані на 

певній цивілізаційній унікальності,… звідси – особливий підхід до формату 

відносин з іншими державами й народами. Суть його зводиться до такої 

позиції на міжнародній арені, яка визначалася б тільки всередині країни, 

можливості самостійних шляхів реалізації принципів свободи та демократії “з 

урахуванням історичної, геополітичної та іншої специфіки” [253, c.370]. Ця 

позиція отримала назву «суверенної демократії». 
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    Яскравим поборником цієї позиції такого підходу є голова Центральної 

Виборчої Комісії Російської Федерації В. Чуров. У розгорнутому інтерв’ю під 

заголовком “Легітимність виборів від зовнішньої оцінки ніяк не залежить” він 

критикує роботу місій спостереження від ПАРЕ та ОБСЄ за “необ’єктивність” 

та “невідповідність міжнародним стандартам”, водночас зазначаючи, що 

міжнародних стандартів “насправді не існує”.. Відтак “якщо вибори 

відбуваються відповідно до Конституції суверенної держави, відповідно до 

законодавства такої держави, значить вони чесні і справедливі. Іншого 

критерію оцінки немає” [249]. Судячи із аналізу висновків місій 

спостереження від СНД, саме ця організація найбільшою мірою керується 

принципом «суверенної демократії» 

    В. Чуров далі критикує позицію ООН згідно з якою пріоритет надається 

виборами як елементу заохочення й захисту прав людини, а не елементу 

“національного суверенітету” [253, с. 375].  

     Дійсно, виходячи із базових принципів у відповідності до яких 

здійснюється міжнародне спостереження, ОБСЄ/БДІПЛ, РЄ, ООН, оцінюють 

відповідність виборчого процесу зобов’язанням ОБСЄ та іншими 

міжнародними стандартам демократичних виборів як способу реалізації 

політичних прав людини, враховуючи, при цьому особливості національного 

законодавства. Спостерігачі від СНД, у свою чергу, оцінюють відповідність 

виборчого процесу виключно до відповідності його національному 

законодавству, але у висновках прирівнюють відповідність національному 

законодавтсву дотриманню всіх універсальних принципів, що простежується 

на основі порівняльного аналізу звітів чи заяв різних місій міжнародного 

спостереження. 

     Так, вибори Президента Білорусі 9 вересня 2001 року спостерігачі від СНД 

визнали вільними, а також такими, що відповідали демократичним принципам 

“Аналіз... спостереження дозволяє зробити висновок, що вибори Президента 

Республіки Білорусь були вільними, відкритими, з дотриманням усіх 
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універсальних демократичних принципів... Ми визнаємо вибори в Республіці 

Білорусь легітимними...” [98]. Водночас оцінка ОБСЄ була прямо 

протилежною: “Президентські вибори 2001р. не відповідали зобов’язанням у 

межах ОБСЄ стосовно демократичності виборів, сформульованим у 

Копенгагенському документі 1990р., і стандартам Ради Європи" [139]. 

Аналогічною була ситуація на виборах до Верховної Ради України 2002 

року. Тут уперше було використано формулювання, згідно з яким вибори, які 

пройшли у відповідності до національного законодавства, вважаються 

вільними, прозорими та демократичними: “Ми, міжнародні спостерігачі від 

Співдружності Незалежних Держав, вважаємо, що вибори народних депутатів 

України 31 березня 2002р. проведені виборчими комісіями згідно з 

національним виборчим законодавством, визнаємо ці вибори вільними, 

прозорими, демократичними і легітимними” [99]. Іншої думки дотримувалась 

місія від ОБСЄ, яка заявила про низку порушень зобов’язань у сфері виборів, 

взятих на себе Україною: “В той час, як Україна виконала повністю або 

частково цілу низку своїх зобов’язань, таких, як забезпечення загальності, 

прозорості, свободи та підзвітності, вона не змогла гарантувати рівні умови 

для всіх учасників, що є обов’язковою умовою забезпечення справедливого 

виборчого процесу... У період перед виборами домінувала загальна атмосфера 

недовіри як серед кандидатів, так і серед виборців... Найбільш серйозними 

проблемами, відзначеними під час голосування, були: порушення таємності 

голосування, внесення у реєстр виборців явно всупереч закону, надмірний ̆

натовп на деяких виборчих дільницях через недостатні розміри приміщень і 

зловживання “відкріплювальними талонами”, що дозволяло деяким учасникам 

перегонів здійснювати під час виборів певні маніпуляції” [128]. 

Два роки поспіль відбувалися вибори в Російській Федерації, на яких 

поряд із іншими місіями проводили міжнародне спостереження СНД та ОБСЄ. 

Їх звіти знову носили доволі протилежну оцінку. Так вибори до Державної 

Думи у 2003 спостерігачі від СНД визнали вільними та справедливими: “Ми, 

міжнародні спостерігачі від Співдружності Незалежних Держав, вважаємо, що 
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вибори до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 7 грудня 

2003р. проведені Центрвиборчкомом, виборчими комісіями згідно з нормами 

федерального виборчого законодавства, визнаємо ці вибори вільними, 

відкритими і демократичними” [100]. А от ОБСЄ та Рада Європи у спільній 

заяві на основі проведеного спостереження поставили під сумнів навіть намір 

Росії просуватись у напрямку відповідності до європейських критеріїв 

демократичності виборів: “Вибори 7 грудня не відповідали багатьом 

зобов’язанням, прийнятими країнами-членами ОБСЄ і Ради Європи стосовно 

демократичних виборів, тим самим поставлено під сумнів намір Росії 

просуватися в напрямі відповідності європейським критеріям демократичних 

виборів” [132]. 

Повторились оцінки спостерігачів на виборах Президента Росії в 

березні 2004 року. На наступний день після голосування СНД виступили із 

заявою, у якій вибори визнавалися демократичними: “Міжнародні спостерігачі 

від СНД вважають, що вибори Президента Російської Федерації 14 березня 

2004р. пройшли згідно з Федеральним законом “Про вибори Президента 

Російської Федерації” і визнають ці вибори вільними, демократичними і 

справедливими” [101]. Але ОБСЄ відзначило ряд недоліків і цього разу. Перш 

за все це стосувалось елементів “справжньої демократичної змагальності”: 

“Президентські вибори в Російській Федерації 14 березня 2004р. були в цілому 

добре організовані і відбили стабільно високий̆ рейтинг довіри до діючого 

Президента, але в них були відсутні елементи справді демократичної 

змагальності. На додаток до дефіциту змістовних дебатів і справжнього 

плюралізму, процес виборів не забезпечив виконання важливого зобов’язання 

стосовно відсутності дискримінації при висвітленні діяльності кандидатів 

державними ЗМІ, особливо телебаченням” [136]. 

Зазначимо, що негативні висновки із боку ОБСЄ, а особливо їх 

контраст із оцінками СНД, призвів до високого ступеня напруги між 

Російською Федерацією та ОБСЄ/БДІПЛ. У 2004 році почався конфлікт між 

Росією та ОБСЄ, коли в Москві було прийнято заяву країн СНД із 
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звинуваченням Організації в практиці “подвійних стандартів” і “небажанні 

враховувати реалії та особливості окремих держав” [187]. У 2007 та 2008 роках 

БДІПЛ, а також ПА ОБСЄ відмовилися спостерігати спершу Парламентські 

вибори, а пізніше і Президентські. Причиною стали вкрай лімітовані норми 

для кількості спостерігачів з боку ОБСЄ представниками місії, а також термін 

їх діяльності - три дні, включаючи день голосування. Довготермінове 

спостереження було унеможливленим і директор БДІПЛ Крістіан Строхал 

висловив жаль у зв’язку з незабезпеченням "мінімальних параметрів, 

необхідних для ефективного, хоча й обмеженого спостереження в Російській 

Федерації" і “відкиданням російською стороною спроби компромісу, 

відхиливши візові запити команди ОБСЄ” [297].  

Зі свого боку представники Російської Федерації занепокоєння не 

виявили. Зокрема голова Російського МЗС М. Лавров заявив: “БДІПЛ 

винайшло свої власні правила, головна проблема яких - їх абсолютна 

нетранспарентність… І ніхто не розуміє, чому у випадку з нами треба 

наполягати жорстко і неввічливо на тому, щоб за місяць приїжджати і 

незрозуміло, чим займатися». Не було з боку російської влади і побоювань 

щодо “легітимності того президента, який буде обраний” [214], а єдиними хто 

заявляв про “підірваність легітимності майбутнього президента” через відмову 

ОБСЄ і БДІПЛ спостерігати, були представники російської опозиції.  

Раніше в 2004 році ПА ОБСЄ вже відмовлялась від спостереження за 

президентськими виборами, так як розглядала їх як неконкурентні [214]. 

Водночас спостерігачі від СНД визнали ці вибори вільними та справедливими. 

Не помітивши відсутності конкурентності виборів, на якій акцентували увагу 

представники ОБСЄ, представники СНД відзначили тільки окремі порушення 

в ході передвиборчої агітації та самого голосування [209].  

Ситуація із відмовою участі ОБСЄ/БДІПЛ спостерігати за виборами у 

Росії створила прецедент у сфері міжнародного спостереження за виборами. 

Проте жодних прямих санкцій, як скажімо у випадку із Білоруссю, не 

прослідковувалося. 
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Наступного разу місія спостереження від ОБСЄ прийняла участь у 

спостереженні за виборами у Російській Федерації тільки у 2011 році. Проте 

оцінки виборів знову розділились. ОБСЄ/БДІПЛ відмітили хорошу технічну 

підготовку виборів, проте зазначили, що самі вибори характеризувались 

тісним злиттям державних органів влади й правлячої партії, також 

передвиборча боротьба була зміщена у бік правлячої сили. “Свідченням тому 

послужили відсутність незалежності виборчих органів, упередженість 

більшості ЗМІ , а також зайве втручання державних органів на різних рівнях. 

Це не забезпечило необхідних умов для чесної передвиборної боротьби” [143]. 

Необхідно відзначити також те, що у своєму звіті ОБСЄ/БДІПЛ окремим 

пунктом згадує про те, що після оголошення ЦВК результатів виборів 9 грудня 

в Росії відбулися масові мітинги: “Відбулися ряд масових мітингів і 

демонстрацій, пов'язаних із звинуваченнями у фальсифікаціях у день 

голосування; ці маніфестації викликали великий суспільний резонанс, також 

резонанс в мережі інтернет” [143]. Що стосується заяви з боку спостерігачів 

СНД, то в ній нічого не згадується про суспільний супротив результатам 

виборів, а самі вибори оцінює “як відповідні виборчому законодавству 

Російської Федерації і загальновизнаним демократичним нормам; вважає , що 

вибори були прозорими і забезпечили вільне волевиявлення виборців” [102]. 

Вибори Президента Росії 2012 року ознаменувалися подібними 

оцінками з боку місій спостереження. Цього разу ОБСЄ/БДІПЛ об’єднали 

зусилля із спостерігачами Парламентської Асамблеї РЄ. Спостерігачі вкотре 

оцінили технічне забезпечення виборів, зокрема установку веб-камер на 

виборчих дільницях, проте відзначили застосування адміністративного 

ресурсу: “мала місце очевидна мобілізація приватних осіб і адміністративних 

ресурсів на підтримку кампанії В. Путіна” [144]. Загалом кампанію оцінили як 

таку, що мала зміщення в сторону одного кандидата (умови проведення 

виборчої кампанії виявилися зміщеними на користь одного кандидата) . У той 

час як доступ до засобів масової інформації мали всі кандидати, один з них - 

чинний на той момент прем'єр-міністр - отримав у висвітленні ЗМІ явну 
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перевагу. Крім цього, для його підтримки були мобілізовані державні ресурси . 

Спостерігачі в цілому позитивно оцінили голосування; однак процес 

погіршився під час підрахунку голосів у зв'язку з процедурними 

порушеннями” [132]. Щодо спостерігачів від СНД, то їх висновок та оцінка 

виборів Президента Російської Федерації 4 березня 2012 були схвальними і 

цього разу та не відзначили жодних порушень у своїй заяві про результати 

виборів “в ході спостереження не зафіксовано порушень виборчого 

законодавства Російської Федерації, які могли б вплинути на результати 

виборів. Відтак, місія СНД оцінила ці вибори, як такі, що відповідають 

виборчому законодавству Російської Федерації і загальновизнаним 

демократичним нормам” [102]. 

Ми вже частково зазначали, що існувала істотна відмінність в оцінці 

виборів міжнародними спостерігачами в Республіці Білорусь. Цілком 

очевидно, що після того як О. Лукашенко знехтував демократичними нормами 

та був обраний на третій президентський термін, Білорусь де-факто 

перетворилася в авторитарну країну. У 2004 році на виборах до Парламенту 

Республіки Білорусь міжнародні спостерігачі від ОБСЄ/БДІПЛ били на сполох 

і заявляли, що вибори значною мірою не відповідали зобов’язанням перед 

ОБСЄ, було зафіксовано факти дискримінації опозиційних кандидатів, 

подвійного трактування національного законодавства, а також “кинуто 

серйозний виклик загальним принципам і гарантованим Конституцією правам 

на самовираження і свободу об'єднань і зборів, що ставить під сумнів 

готовність білоруської влади поважати принцип політичної конкуренції на 

підставі рівності” [126]. Спостерігачі відзначили, що акції протесу, які 

пройшли після оголошення результатів виборів, були зупинені силовими 

методами, що додатково свідчить про порушення прав громадян. 

ОБСЄ/БДІПЛ закликало владу Білорусі “створити умови для повноцінного 

демократичного виборчого процесу” [126]. Відзначимо й той факт, що на 

парламентських виборах 2004 року паралельно було проведено референдум 

про внесення змін до Конституції Республіки Білорусь, що передбачав зняття 



157 

 

обмеження щодо можливості займати пост Президента не більше двох 

термінів. Оскільки про проведення референдуму було оголошено вже після 

призначення виборів, то міжнародне спостереження ОБСЄ/БДІПЛ здійснило 

свою роботу в повному обсязі, проте вирішило не давати жодних оцінок 

самому референдуму, відмітивши у звіті тільки той факт, що “референдум в 

значній мірі відсунув на другий план парламентську кампанію, і існував 

принциповий взаємозв'язок між організацією парламентських виборів і 

референдуму” [126]. Сам Президент О. Лукашенко напередодні виборів та 

референдуму 2004 року заявив, що у Білорусі є “елементи авторитаризму” 

[229], проте спостерігачі від СНГ черговий раз зробили інший висновок 

“...вибори депутатів Палати представників білоруського парламенту і 

республіканський референдум пройшли при високій зацікавленості та 

активності громадян Республіки Білорусь. Вони проведені відповідно до норм 

чинного виборчого законодавства, є вільними, чесними, легітимними і 

прозорим” [104]. 

При аналізі різниці оцінок виборів представниками СНД з одного боку, 

та ОБСЄ/БДІПЛ (часом разом із ПА РЄ та ООН) з іншого, чи не найбільш 

показовими є президентські вибори в Білорусі 2006 та 2010 років. Відповідно 

до результатів референдуму 2004 року О. Лукашенко, який на той момент 

відбув два президентські строки, вирішив балотуватися на третій, а згодом й 

четвертий термін. У 2006 році міжнародна ОБСЄ/БДІПЛ зазначила 

невідповідність виборів ані зобов’язанням перед ОБСЄ, ані іншим 

міжнародноправовим нормам. “Не дотримувалися гарантовані Конституцією 

громадянські і політичні права, в тому числі свобода слова, об'єднань і зборів, 

а також право на отримання, збір і поширення інформації. Внесені до 

Кримінального кодексу поправки … надали державним органам ще один 

інструмент утиску можливості людини користуватися своїм правом на 

об'єднання, а також запитувати, отримувати і передавати думки”. З боку СНД 

пролунала прямопротилежна оцінка, що вибори “проведені відповідно до норм 

чинного в країні виборчого законодавства, пройшли при високій активності 
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виборців; визнано президентські вибори вільними, відкритими і прозорими”. 

Така істотна різниця оцінок призвела до негативної реакції з боку Заходу. Ще 

до виборів заступник керівника делегації Європарламенту зі зв'язків з 

Білорусією, депутат від Латвії Алдіс Кушкіс заявив, що у випадку порушення 

прав людини в ході майбутніх президентських виборів Європа й Америка 

«готові до найактивніших мір, аж до виключення Білорусі з ОБСЄ і 

пред'явлення обвинувачень Лукашенко в судовому порядку» [228]. А після 

оголошення результатів більшість держав зайняла вичікувальну позицію та не 

поспішали вітати новообраного Президента. Проте варто зазначити, що 

привітання з переобранням на третій президентський термін О. Лукашенко 

отримав від керівництв Росії, Ірану , Куби та Китаю ще до офіційного 

оголошення результатів виборів [200]. Окрім привітань, зовнішньополітичне 

відомство Росії взяло на себе функцію адвокатування Мінська перед 

міжнародною спільнотою щодо висновків ОБСЄ/ БДІПЛ: "Суто негативна 

оцінка, що міститься у висновках спостерігачів від ОБСЄ, була спочатку 

задана тими, хто декларував апріорі недемократичність існуючого в Білорусі 

режиму" [200].  

Повторились оцінки спостерігачів і на виборах Президента Білорусі в 

2010 році. СНД зазначило у своїй заяві, що “оцінює минулі 19 грудня 2010 

вибори як відповідні виборчому законодавству Республіки Білорусь і 

загальновизнаним демократичним нормам; вважає, що минулі вибори були 

вільними і відкритими і забезпечили вільне волевиявлення громадян 

Республіки Білорусь” [105]. 

Спостерігачі від СНД не помітили не тільки порушень виборчого 

процесу, про які зазначили спостерігачі від ОБСЄ/БДІПЛ, констатуючи 

“відсутність неупередженості в діях виборчої адміністрації, нерівномірні 

умови для кандидатів і обмежені умови для ЗМІ, а також систематичну 

відсутність прозорості на всіх етапах виборчого процесу” [141], а також грубе 

затримання в день виборів усіх кандидатів в президенти, активістів, 

правозахисників, журналістів та представників ЗМІ. Після такого брутального 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84
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ігнорування Білоруссю добровільно взятих на себе міжнародноправових 

зобов’язань, західний світ “заморозив” стосунки із цією державою, проте 

Росія, як і ряд інших членів СНД визнали О. Лукашенка як легітимного 

президента. Тільки у 2014-2015 роках почалаося часткове перезавантаження у 

відносинах міжнародної спільноти із Білоруссю, проте нещодавно було 

оголошено вибори Президента Білорусі, які пройдуть 11 жовтня 2015 року. 

Вже нині відомо, що О. Лукашенко балотуватиметеся на свій п’ятий поспіль 

президентський термін. Одразу після оголошення дати виборів голова ПА 

ОБСЄ Кент Харстед заявив, що Білорусії, яка готується восени провести 

чергові президентські вибори, варто врахувати підсумки попередніх виборчих 

компаній, жодна з яких не була визнана Заходом чесною та демократичною: 

"Ми сподіваємося, що були взяті уроки з попередніх виборчих компаній, що 

вибори пройдуть відкрито і чесно” [213]. І хоча Білорусь черговий раз 

запросила представників різних держав та міжнародних організацій направити 

місії для спостереження за ходом виборів, на думку більшості спостерігачів 

результатом стане переобрання на п'ятий термін чинного президента 

Олександра Лукашенка [213]. 

Окрему увагу необхідно приділити спостереженню за президентськими 

виборами в Україні 2004 року. Вибори, які проходили на фоні широких 

громадських протестів проти виборчих фальсифікацій та викривлення 

волевиявлення громадян, призвели до проведення повторного другого туру 

виборів у грудні 2004, за яким спостерігало більше восьми тисяч міжнародних 

спостерігачів [179]. Ця кількість вважається рекордною за увесь період 

існування міжнародного спостереження.  

Президентські вибори 2004 року в Україні ознаменувалися черговою 

різницею в оцінці чесності та вільності виборів з боку спостерігачів від СНД і 

ОБСЄ попри те, що місії співпрацювали між собою, та де-юре керувались 

одними й тими ж Копенгагенськими критеріями. Місія ОБСЄ/БДІПЛ, яка 

здійснювала спостереження за ходом президентської кампанії, у своєму звіті 

зазначила, що “якщо вибори 31 жовтня (перший тур) та 21 листопада (другий 
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тур) не відповідали цілій низці зобов’язань у рамках ОБСЄ, стандартів Ради 

Європи та інших міжнародних стандартів щодо демократичних виборів, то 

повторний другий тур виборів 26 грудня значно наблизив Україну до їх 

виконання” [138]. Протилежними були висновки місії СНД, яка зазначила у 

заявах за результатами голосування 31 жовтня та 21 листопада, що вибори 

пройшли “...відповідно до виборчого законодавства України і оцінює ці 

вибори як транспарентні, легітимні і вільні” [106; 107]. У той же час у 

висновку СНД щодо другого туру виборів 26 грудня не міститься типової 

фрази про “вільні та чесні вибори”. Спостерігачі делікатно зазначають, “що 

минулі вибори Президента України показали високу зацікавленість громадян 

країни в їх успішному завершенні” [108]. Загалом цей звіт є чи не єдиним, де 

існує певна негативна оцінка виборів “зміни і доповнення, внесені до 

законодавства в ході виборчого процесу… обмежили інтереси значної 

кількості виборців. Ми вперше зіткнулися з порушенням законодавства в день 

голосування, виявилися в масовому веденні агітації, наявності атрибутики, яка 

чинила вплив на вільне волевиявлення виборців” [108]. Головний акцент 

спостерігачі від СНД робили на необхідності вирішення політичної кризи.  

Цікавим для аналізу є вибори Президента України 2010. Цього разу 

оцінки ОБСЄ та СНД були близькими. Обидві структури визнали вибори 

такими, що відповідають міжнародноправовим стандартам та відображають 

волевиявлення громадян. Такий стан справ можна пояснити тим, що із 2004 

року Україна зробила значний прогрес у сфері повноцінного забезпечення 

проведення виборів, і хоча існували окремі недопрацювання технічного 

характеру, проте вони не спотворили результати виборів. Таким чином 

Україна продемонструвала виконання взятих на себе зобов’язань перед ОБСЄ, 

що й відмітили спостерігачі від ОБСЄ/БПІПЛ у фінальному звіті “проведення 

виборів Президента України відповідало більшості зобов’язань перед ОБСЄ та 

іншими міжнародними стандартами проведення демократичних виборів… 

Процес був прозорий, а виборці мали справжній вибір, обираючи кандидатів, 

які представляли різні політичні погляди”[137]. Таку ж оцінку дали 
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представники СНД на прес-конференції у Києві [226]. Відсутність 

контраверсійності між оцінкою ОБСЄ/БДІПЛ та СНД доволі просто пояснити. 

З одного боку вибори пройшли дійсно у відповідності до міжнародних 

стандартів, що отримало позитивну оцінку ОБСЄ, з іншого боку, перемога на 

виборах В. Януковича, який традиційно вважався проросійським кандидатом, 

задовольнила представників як СНД в цілому, так і Москву зокрема. 

Схоже, що історія із спостереженням українських виборів із боку СНД 

дійшла свого логічного завершення. Після анексії Криму та загострення 

конфлікту із Росією, Україна не запрошувала місію СНД спостерігати ані за 

позачерговими виборами Президента України у травні 2014 року [235], ані за 

позачерговими Парламентськими виборами у жовтні того ж року. В свою 

чергу спостерігачі від ОБСЄ/БДІПЛ та ПА Ради Європи позитивно оцінили 

вибори, проте відмітили складну ситуацію із забезпеченням прав людини на 

сході України [147].  

 Таким чином, міжнародне спостереження за виборами в Україні, РФ та 

Білорусі можна вважати усталеною практикою. 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. Щоправда між 

місіями ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, з одного боку, та СНД і ШОС, з іншого, є суттєва 

відмінність. Джерелом легітимаційних висновків перших є прерогатива прав 

людини, других – сувернітету держави, у якій проводяться вибори, прав влади 

на самовідтворення.  

 

Висновки до 4 Розділу 

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 демократичний 
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стандарт: 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, що остаточно утвердилося з прийняттям Декларації принципів 

міжнародного спостереження за виборами та Кодексу поведінки міжнародних 

спостерігачів за виборами.  

Ці та інші міжнародноправові норми закріплюють статус міжнародного 

спостереження за виборами, функціонування якого здійснюється відповідно до 

таких принципів: законності, незалежності, невтручання та неупередженості, 

відповідальності, репрезентативності, єдності прав і обов’язків, 

покровительства.  

 Міжнародне спостереження, як практика, що мала місце у виборчих 

процесах України, Російської Федерації та Республіки Білорусь, випередило 

його нормативне оформлення. 

Розвиток процесу спостереження за виборами та початок оформлення 

його в окремий міжнародний фактор розпочався з кінця 1980-х років. З того 

часу міжнародні організації здійснюють підтримку та моніторинг виборчого 

процесу в різних країнах світу. Спостереження за виборами не є де-юре 

необхідною нормою проведення виборів та не проводиться в закритих 

суспільствах. Проте де-факто спостереження стало сталою міжнародною 

нормою, а також вагомою умовою легітимізації на міжнародній арені для тих 

держав, які позиціонують себе як демократичні країни.  

У 2000-х роках міжнародне спостереження було інституціоналізовано та 

визначено як таке, що не має суб’єктності у внутрішньому виборчому процесі і 

не може прямо впливати на його хід, що, у свою чергу, повною мірою 

відповідає міжнародній правовій практиці, у рамках якої й функціонує. І якщо 

Росія і Україна окреслили діяльність міжнародного спостереження на рівні 

національних законів, то в Республіці Білорусь це покладено на підзаконні 
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акти, які носять форму Постанов ЦВК і тим самим утруднюють роботу 

міжнародного спостереження.  

Основним призначенням міжнародного спостереження за виборами є 

надання незалежної оцінки виборам, визначення їх відповідності 

загальновизнаним стандартам, виявлення фактів фальсифікації і, при 

можливості, запобігання їм, а також підвищення рівня довіри громадян до 

виборчого процесу (особливо необхідне в умовах перехідних посттоталітарних 

та пострадянських держав). 
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ВИСНОВКИ 

 

Міжнародне спостереження за виборами набуло широкого визнання та 

відіграє важливу роль у забезпеченні якісної оцінки відповідності виборів 

міжнародним стандартам.  

Міжнародні стандарти проведення виборів є рамковими принципами, 

дотримання яких є зобов'язанням країн, що входять до ОБСЄ. Спостерігачі 

оцінюють проведення виборів, виходячи з міжнародних вимог і стандартів та 

враховуючи відповідні норми національного права. Міжнародне 

спостереження за виборами відстежує процес дотримання міжнародних 

виборчих стандартів, побудованих 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 демократичний 

стандарт: 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”.  

Міжнародне спостереження за виборами надає незалежну оцінку 

виборам, визнає їх відповідність загальновизнаним стандартам, сприяє 

виявленню фактів фальсифікації і, при можливості, запобігає їм, підвищуючи 

рівень довіри громадян до виборчого процесу. 

Реалізація міжнародного спостереження за виборами здійснюється за 

допомогою іноземних спостерігачів і міжнародних місій із спостереження за 

виборами таких організацій як Бюро Демократичних Інституцій та Прав 

Людини ОБСЄ (ОБСЄ/БДІПЛ), Міжнародна неурядова організація 

“CANADEM”, Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами 

http://en.wikipedia.org/wiki/CANADEM
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(ENEMO), Фонд Конрада Аденауера, Парламентська Асамблея НАТО, 

Європейський Парламент, Міжнародна організація зі спостереження за 

виборами “CIS-EMO”, Міжпарламентська Асамблея СНД. Уперше у виборчій 

практиці присутність національних та іноземних спостерігачів задекларувала 

Копенгагенська нарада Конференції щодо людського виміру НБСЄ.  

      Концептуальною основою політологічного дослідження міжнародного 

спостереження за виборами на пострадянському просторі послугували засади 

й принципи інституціоналізму та неоінституціоналізму, структуралізму та 

політичного прагматизму. Сучасна інтерпретація міжнародного спостереження 

за виборами базується, з одного боку, на його самостійності та автономії по 

відношенню до державних структур, а з іншого боку – на потребі його 

функціонування лише виключно до вимого чинного законодавства та 

правового порядку. Економічний, адвокаційний підходи дають змогу пояснити 

мотивації політичних лідерів запрошувати міжнародних спостерігачів. Новий 

концептуальний вимір дослідженню надали принципи міждисциплінарного й 

системного підходів.  

Під методологією аналізу міжнародного спостереження за виборами слід 

розуміти систему принципів і методів всебічного та комплексного пізнання 

сутності та змісту міжнародного спостереження за виборами. Серед таких 

принципів відзначимо неупередженість та свободу наукових досліджень, 

принципи комплексності, системності, діалектики, історизму, 

компаративістики, детермінізму, герменевтики, формальної логіки. Серед 

методів, які допомагають здійснити дослідження міжнародного спостереження 

за виборами, передусім слід назвати системний, структурно-функціональний, 

діяльнісний, порівняльний, історико-ретроспективний, індуктивний метод, 

метод контент-аналізу.  

Українське національне виборче законодавство чітко визначає та 

встановлює значний обсяг повноважень міжнародних спостерігачів, у тому 

числі право присутності на засіданні виборчих комісій, при проведенні го-

лосування й підрахунку голосів, право спостереження за діяльністю виборчої 

http://www.enemo.eu/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/NATO_Parliamentary_Assembly
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_CIS-EMO
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%9D%D0%93
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комісії при проведенні голосування та підрахунку голосів з будь-якої відстані, 

а тому в основному відповідає міжнародним стандартам демократичних 

виборів. Однак залишаються деякі аспекти (використання адміністративного 

ресурсу, підкуп виборців, фальсифікації) щодо яких норми законодавства не 

забезпечують умов для належного 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 їх у відповідність до міжнародних 

стандартів демократичних виборів. Попри те, починаючи з 2005 року (за 

винятком 2012 року), звіти міжнародних спостерігачів констатують 

відповідність виборчих процесів в Україні більшості зобов'язань ОБСЄ та 

іншим міжнародним стандартам демократичних виборів.  

Вибори в Республіці Білорусь проходять у відповідності до положень 

Конституції та Виборчого кодексу, які часто допускають подвійне тлумачення 

юридичних норм. І хоча в цілому республіканське законодавство про вибори 

містить юридичні положення, що базуються на міжнародних виборчих 

стандартах, проте недоліки й прогалини виборів нівелюють демократичний 

характер наявних правових норм, що неодноразово було продемонстровано. 

Незважаючи на те, що легітимність обрання О. Лукашенка на “третій 

термін” поставлені під сумнів, західні демократії та міжнародні організації 

неодноразово надсилали в Республіку Білорусь своїх спостерігачів. Сам факт 

міжнародного спостереження за виборами та 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 в ході і обов'язкове опублікування підсумків виборів) засвідчують 

прагнення світової спільноти спрямувати виборчі процедури Республіки 

Білорусь у демократичне русло. Більшість виборів в Республіці Білорусь не 

були визнані західними країнами як демократичні і прозорі насамперед тому, 

що мали місце істотні невідповідності, пов’язані з голосуванням, особливо під 
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час підрахунку голосів й упродовж п’ятиденного періоду дострокового 

голосування (специфічне для РБ явище). Власне тому міжнародні спостерігачі 

наголошували у звітах, що без політичної волі для покращення загальних 

умов, у яких відбуваються вибори, покращення технічного характеру будуть 

малоефективними.  

Вибори в Російській Федерації попри високий з технічної точки зору 

рівень організації (про що неодноразово наголошувалоcя у резолюціях 

спостерігачів) загалом не відображали відповідність до принципів дійсно 

демократичних виборів, особливо в напрямі доступу до ЗМІ й рівності 

можливостей для усіх кандидатів. Систематично спостерігається обмеження 

політичної конкуренції, відсутність справедливих і рівних умов. Особливістю 

міжнародного спостереження в РФ є факти ігнорування міжнародними 

спостерігачами виборів через унеможливлення розгортання повномасштабної 

місії та належного виконання своїх функцій.  

У 2000-х роках міжнародне спостереження було інституціоналізовано та 

визначено як таке, що не має суб’єктності у внутрішньому виборчому процесі 

й не може прямо впливати на його хід, що, у свою чергу, повною мірою 

відповідає міжнародній правовій практиці, у рамках якої й функціонує. 

Здійснення міжнародного спостереження на виборах в Україні, Російській 

Федерації та Республіці Білорусь випередило його нормативне оформлення. І 

якщо Україна й Російська Федерація окреслили діяльність міжнародного 

спостереження на рівні національних законів, то в Республіці Білорусь це 

покладено на підзаконні акти, які носять форму Постанов ЦВК і тим самим 

утруднюють роботу міжнародного спостереження.  

Де-юре спостереження за виборами не є необхідною нормою проведення 

виборів. Проте де-факто спостереження стало міжнародною нормою, а також 

умовою легітимізації на міжнародній арені держав, що позиціонують себе як 

демократичні.  

Легітимація влади на міжнародній арені шляхом запрошення місій 

спостереження вже стала усталеною практикою. Водночас у цьому процесі 
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закладений парадокс. Авторитарні лідери, які не мають наміру проводити 

чесні та прозорі вибори, але бажають уникнути негативних наслідків 

незапрошення спостерігачів, використовують міжнародне спостереження як 

спосіб прикриття власних маніпуляцій виборчим процесом.  

В Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь діяльність місій 

міжнародного спостереження за виборами стала важливою умовою легітимації 

влади. У той же час сформувалася тенденція до того, що разом із місіями 

міжнародних спостерігачів від європейських організацій, які мають репутацію 

незалежних та об’єктивних, масово запрошуються місії спостереження від 

таких організацій як СНД (за винятком України, починаючи з 2014 року) чи 

ШОС (діє тільки в Російській Федерації). Оцінні звіти СНД та ШОС зазвичай 

різко різняться від європейських місій у тому, що перші визнають вибори 

чесними та демократичними незалежно від особливостей перебігу виборчого 

процесу, а другі (від БДІПЛ ОБСЄ, РЄ) знаходять у їх проведенні низку 

недоліків, порушень прав громадян, виступають із критичними зауваженнями. 

Місії зі спостереження за виборами від СНД чи ШОС останнім часом 

отримали неофіційну назву “місії тіньового ринку спостереження за 

виборами”, оскільки вони фактично надають “потрібні” владній верхівці 

оцінки виборів, утримуючись від критики. Така тенденція є негативною, 

оскільки полярність оцінок міжнародних спостерігачів дезорієнтує як 

громадян країн, де ведеться спостереження, так і міжнародну спільноту, 

підриваючи тим самим довіру до діяльності міжнародного спостереження за 

виборами. 

Mожливості вдосконалення діяльності міжнародного спостереження за 

виборами на пострадянському просторі полягають насамперед у розширенні 

масштабу діяльності довгострокових місій міжнародного спостереження, адже 

навіть найбільш прискіпливий моніторинг у день виборів є хоч і важливим, але 

недостатнім засобом забезпечення їх демократичного проведення. Тому увага 

міжнародних спостерігачів дедалі більше акцентується на довгостроковому 

спостереженні, успішність якого залежить від можливостей комплексно 
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оцінити не лише сам результат виборів, але й ті умови, у яких вони 

відбувалися. Для досягнення цієї мети об’єктом міжнародного виборчого 

моніторингу повинні стати дотримання в процесі всієї передвиборчої кампанії 

міжнародних норм, їх відображення в національному виборчому законодавстві 

держави, що прийняла ці норми. Ефективність місій довготривалого 

міжнародного спостереження може бути підсилена в рамках співпраці з 

громадськими організаціями України, Російської Федерації та Республіки 

Білорусь, що здійснюють медіамоніторинг на предмет дотримання ЗМІ норм 

журналістської етики, а також відстежують факти тиску на ЗМІ. Важливою 

перевагою міжнародного спостереження є налагодження контактів з 

внутрішніми спостерігачами, які можуть надавати суттєву для висновків місій 

інформацію. Таким чином, міжнародним спостерігачам доцільно зосередитися 

на оцінці практики адміністрування та інституційного забезпечення 

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

яких відбувається виборчий процес, вживаючи всі законні технічні та 

організаційні засоби, що зможуть посилити ефективність спостереження за 

всім перебігом виборчого процесу. Дуже важливим також є визначення 

ступеня відповідності виборів більш широким стандартам прав людини та 

“рівності умов” для всіх учасників виборчого процесу, а не лише 

національному законодавству держави, де здійснюється спостереження.  
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Додаток А 

 

Анкета особи, яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем  

від іноземної держави, міжнародної організації на виборах Президента 

України 

 

Прізвище ________________________________________ 

Ім’я (усі власні імена) ______________________________            

По батькові (за наявності)___________________________ 

Громадянство (підданство)__________________________ 

Дата народження __________________________________ 

Назва, серія та номер документа, що посвідчує особу ___ 

_________________________________________________ 

Професія, рід занять________________________________ 

Місце роботи _____________________________________ 

Держава / міжнародна організація, від якої пропонується  

особа для реєстрації офіційним спостерігачем _________  

Вид та дата проведення виборів Президента України, на яких 

 передбачається спостереження за ходом виборчого процесу  

__________________________________________________ 

Досвід спостереження за виборами (держава, рік)________ 

__________________________________________________ 

Контактна адреса___________________________________ 

Контактний телефон, факс, електронна пошта___________  

Дата прибуття до України____________________________ 

Дата вибуття з України______________________________ 

 

Джерело: Додаток один до постанов ЦВК Центральної виборчої комісії від 4 

березня 2014 року №325 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0365359-10 
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Додаток B 

 

АНКЕТА 

на аккредитацию в качестве иностранного (международного) 

наблюдателя 

APPLICA TION FORM for accreditation as a foreign (international) observer 

 

1. Фамилия 

Family name 

Имя 

First name Отчество 

Patronymic 

 

2. Дата рождения (день, месяц, год) 

Date of birth (day, month, year) 

 

3. Гражданство 

Current citizenship(s) 

 

4. Документ, удостоверяющий личность 

Identification document 

Номер 

Number 

Дата выдачи (день, месяц, год) 

Date of issue (day, month, year) 

Действителен до (день, месяц, год) 

Valid until (day, month, year) 

 

5. Место работы (полное название, адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты) 

Place of employment (employer full name 

and address, phone, fax, e-mail) 

Должность Position 

 

6. Название организации, которую Вы 

представляете в качестве иностранного 

(международного) наблюдателя 

Name of the organization which you 

represent as foreign (international) 

observer Телефон (факс) 

Phone (fax) 
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Джерело: Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь 

по выборам и проведению республиканских референдумов 15.092010 № 50. 

Положение о порядке деятельности иностранных (международных) 

наблюдателей при подготовке и проведении выборов Президента Республики 

Беларусь в 2010 году //[Електронний ресурс]. — Режим доступу 

http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PRB-metod_u.pdf 

7. Домашний адрес 

Home address Телефон Phone Факс 

Fax 

Адрес электронной почты 

E-mail 

 

8. Были ли Вы когда-нибудь иностранным 

(международным) наблюдателем. Если 

да, то укажите, пожалуйста, страну, год 

и вид выборов 

Have you ever served as a foreign 

(international) observer? If yes, please 

indicate the country, year, and type of 

elections 

 

9. Государственный орган Республики 

Беларусь, пригласивший Вас в качестве 

наблюдателя 

State authority of the Republic of 

Belarus which invite you to take part in 

the election observation 

 

10. Дата прибытия в Республику Беларусь 

Date of arrival in the Republic of Belarus 

 

11. Дата отъезда из Республики Беларусь 

Date of departure from the Republic of 

Belarus 

 

 Дата заполнения Подпись 

 Data Signature 
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Додаток C 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

(действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность) 

Международный наблюдатель 

(имя, фамилия) 

(наименование государства, международной организации) 

Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 

проведению 

республиканских референдумов  

Дата выдачи ____ 2010 г. МП. 

 

 

Джерело: Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских референдумов 15.092010 № 50. 

Положение о порядке деятельности иностранных (международных) 

наблюдателей при подготовке и проведении выборов Президента Республики 

Беларусь в 2010 году //[Електронний ресурс]. — Режим доступу 

http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PRB-metod_u.pdf 
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Додаток D 

 

Зразок анкети ОБСЄ/БДІПЛ, що заповнюється в день виборів 

 

 

На виборчій дільниці: люди, що знаходяться там, 

атмосфера виборів 

Місія ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами 

ЗвіВитяг з виборчої дільниці 

Група спостерігачів 

Прізвища/Ініціали Номер групи/Номери 

акредитацій 

Виборча дільниця 

Виборчий округ Назва/номер виборчої дільниці ; 

Тип виборчої дільниц 

Час відвідання 

Час прибуття групи Час відбуття групи 

Кількість виборців, зареєстрованих на виборчій 

дільниці 

Кількість виборців, які 

проголосувати 

Станом на (час): 

 

Перед входом на виборчу дільницю 

Будь-ласка, оцініть загальну атмосферу. Бажано 

поспілкуватися з виборцями та іншими особами. 

Подробиці, будь-ласка, викладіть на зворотному 

боці цієїанкети. 

Чи важко було знайти виборчу 

дільницю? 

Так / Ні 

Чи складно було увійти на 

виборчу дільницю? 

Так / Ні 

Чи спостерігали ви щось з 

викладеного нижче: 

 

Залякування виборців? Так / Ні 

Агітація за кандидатів чи партії 

та заворушення? 

Так / Ні 

Агітаційні матеріали чи плакати? Так / Ні 

Передвиборча діяльність? Так / Ні 
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Подробиці, будь ласка, викладіть на зворотному боці 

цієї анкети. 

Члени виборчої комісії 

Скільки їх? 

Які партії вони представляють? 

Представники партій/кандидатів Так / Ні / 

Не знаю 

Яких? 

Місцеві спостерігачі Так / Ні / 

Не знаю 

 

Представники засобів масової 

інформації 

Так / Ні / Не знаю 

Представники служб безпеки Так / Ні / Не знаю 

Сторонні особи Так / Ні / Не знаю 

Чи було на виборчій дільниці 

занадто багато людей? 

Так / Ні 

Чи велася на виборчій дільниці 

передвиборча діяльність? 

Так / Ні 

Чи були агітаційні матеріали на 

території виборчої дільниці? 

Так / Ні 

Чи була інформація для виборців 

точною та повною? 

Так / Ні 

 

На виборчій дільниці: процедури голосування 

Будь-ласка, дайте оцінку кожній складовій 

процедури голосування по черзі. Подробиці, будь-

ласка, викладіть на зворотному боці цієї анкети. 

Проблеми з ідентифікацією? Так / Ні 

Проблеми з реєстрацією? Так / Ні 

На бюлетенях/документації 

відсутні 

підписи/позначки/печатки? 

Так / Ні 

Недостатньо бюлетенів або не ті 

бюлетені, що потрібно? 

Так / Ні 

Виборчі кабінки не забезпечують 

дотримання таємниці 

голосування? 

Так / Ні 

Голосування за межами виборчих 

кабінок? 

Так / Ні 
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Декілька осіб у кабінці для 

голосування одночасно? 

Так / Ні 

Проблеми з наданням допомоги 

невидющим/неписьменним 

виборцям? 

Так / Ні 

Виборчу скриньку не опечатано 

належним чином? 

Так / Ні 

Виборча скринька знаходиться 

поза полем зору членів виборчої 

комісії? 

Так / Ні 

Інші проблеми? Так / Ні 

Приблизна кількість часу, що витрачається на 

обслуговування одного виборця 

Чи є якість питання стосовно пересувних виборчих 

скриньок? 

Випадки голосування сім'ями 

Подробиці, будь-ласка, 

викладіть на зворотному боці 

цієїанкети. 

Так / Ні 

Випадки зриву процесу голосування 

Подробиці, будь-ласка, викладіть на зворотному боці 

цієїанкети. 

 

Джерело: Посібник зі спостереження за виборами. – Варшава: Опубліковано 

Бюро демокрінститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ).– 2006. – С.78-80; Я - 

Спостерігач. Інформаційні матеріали для підготовки офіційних спостерігачів 

Київ, 2006 – С.50, 54, 56. 
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Додаток Е 

 

МИССИЯ БДИПЧ ОБСЕ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ Выборы 

в Государственную Думу Российской Федерации 4 декабря 2011 г. 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ МИССИИ 

 

 

 

Джерело: Parliamentary Elections, 4 December 2011// [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: http://www.osce.org/odihr/elections/russia/115761 

Имя и фамилия Должность Гражданство 

Хайди Тальявини Глава миссии Швейцария 

Клаудия Волльмер Заместитель главы миссии Германия 

Ингрид Гессингер Политический аналитик Австрия 

Конрад Ольшевский Аналитик по вопросам 

выборов 

Польша 

Дональд Биссон Аналитик по юридическим 

вопросам 

Соединенные 

Штаты Америки 

Егор Тилпунов Аналитик по вопросам СМИ Украина 

Херман Рюддейс Аналитик по вопросам новых 

технологий голосования 

Нидерланды 

Горан Петров Координатор ДН Бывшая 

югославская 

Республика 

Македония 

Роберт Лех Координатор ДН Польша 

Ранко Вукчевич Эксперт по оперативным 

вопросам 

Сербия 

Лела Цаава Эксперт по вопросам закупок 

и договоров 

Грузия 

Анджела Гиласку Финансовый сотрудник Молдова 

   

Ласло Беладьи Эксперт по вопросам 

безопасности 

Венгрия 

Андерс Эрикссон Статистический аналитик Швеция 

Ханс Схметс Статистический аналитик Нидерланды 

http://www.osce.org/odihr/elections/russia/115761
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Додаток F 

 

Загальна інформація щодо діяльності інституту міжнародного 

спостереження за виборами в Україні, Республіці Білорусь та Російській 

Федерації (за зростанням кількості спострігачів) 

 

Назва країни 

 

Вибори Кількість 

спостерігачів 

Республіка Білорусь 09.09.2001 320 

 17.10.2004 304 

 28.09.2008 504 

 19.12.2010 506 

 19.03.2006 598 

   

Україна 29.03.1998 259 

 31.10.1999,  

14.11.1999 

285 

 31.03.2002 428 

 30.09.2007 870 

 26.03.2006 964 

 17.01.2010 і 

07.02.2010 

1566 

 31.10.2004, 

21.11.2004 і 

26.12.2004 

2762 

Російська Федерація 14.03.2004 387 

 26.03.2000 414 

 19.12.1999 459 

 07.12.2003 535 

 16.06.1996 868 

 

Джерело: БДИПЧ ОБСЕ в действии. Наблюдение за наблюдателями / И.Б. 

Борисов, A.B. Игнатов; Российский общественный институт избирательного 

права. - М., 2011. - С.109-113. 
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Додаток G 

 

Ознаки, які безпосередньо вказують на порушення виборчих прав 

громадян на різних етапах виборчої кампанії 

 

Етапи 

виборчого 

процесу 

Ознаки, які безпосередньо 

вказують на порушення 

виборчих прав громадян 

Ознаки, які можуть 

опосередковано свідчити про 

спробу фальсифікувати 

результати виборів  

Передвиборчи

й 

період 

 Відмова, або 

здійснення перешкод у 

реєстрації опозиційних 

кандидатів; 

 Заборона діяльності 

кандидатів чи політичних 

партій; 

 Відмова в оновленні та 

перевірці списків виборців; 

 Зловживання 

державними коштами на 

підтримку правлячого 

кандидата; 

 Насилля та 

залякування населення, 

потенційних учасників 

кампанії; 

 Очевидні упередження 

у розподілі коштів для 

проведення кампанії; 

 Державний контроль 

над ЗМІ; 

 Залякування та 

переслідування працівників 

медіа; 

 Створення інших 

неприйнятних бар’єрів для 

кандидатів, котрі бажають 

спілкуватись із виборцями; 

 Після запрошення 

міжнародних спостерігачів до 

участі у виборах, приймаючи 

країна створює різного роду 

обмеження у їх діяльності; 

 Перешкоди в процесі 

акредитації внутрішніх 

спостерігачів за виборами; 

 Незбалансованість подачі 

інформації та не співмірність 

ефірного часу для усіх 

учасників виборчого процесу у 

ЗМІ; 

 “Адаптація” закону під 

одного кандидата; 

 Спірність тлумачення 

законів про вибори; 

 Відсутність незалежної 

судової системи; 

 Відсутність прозорості у 

плануванні виборчого процесу; 

 Відсутність чіткої 

процедури подачі пов'язаних з 

виборами скарг; 

 Відсутність фінансування 

виборів; 

 Відсутність підготовки 

співробітників виборчих 

дільниць; 
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 “Вибіркове” 

застосування санкцій для 

кандидатів від різних 

політичних сил; 

 Формування 

«односторонньо 

зацікавлених» виборчих 

комісій; 

 Арешти кандидатів та 

членів політичних партій.  

 

 Надмірні вимоги до 

реєстрації кандидатів; 

 Селективне застосування 

закону для окремих кандидатів 

чи партій; 

 Відсутність прозорості у 

процесі формування списків 

виборців; 

 Створення перешкод для 

голосування представників 

окремих груп (наприклад, 

національних меншин); 

 Розповсюдження 

агітаційних матеріалів на 

дільницях для голосування (Тут 

треба уточнити – яких саме і 

коли!); 

 Погано сконструйовані 

кабіни для голосування, які не 

можуть забезпечити таємницю 

голосування; 

 Виборчої комісії 

сформовані без дотримання 

збалансованого представництва 

усіх кандидатів/партій. 

День 

голосування 

 Бюлетені, що 

виготовлені без достатнього 

ступеню захисту; 

 Зламана «печатка» 

виборчої скриньки;  

 Перебування у кабіні 

для голосування двох та 

більше осіб; 

 При прозорих 

скриньках для голосування: 

декілька складених 

бюлетенів; надто 

велика/мала кількість 

 Допуск до голосування 

неповнолітніх осіб; 

 Проблеми із перевіркою 

ідентичності особи; 

 Використання чорнила, 

котре зникає; 

 “Сімейне” голосування 

(тобто, коли одна особа голосує 

за всю сім’ю); 

 Дисбаланс у 

представниках у складі 

виборчих комісій від різних 

кандидатів/партій на дільниці; 
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бюлетенів порівняно із 

списком виборців; спроба 

вкидання в урну сторонніх 

предметів; 

 Під час підрахунку: 

створення умов, які 

перешкоджають 

спостереженню; 

 Знаходження виборчих 

урн поза приміщенням для 

голосування; 

 Велика кількість 

виборців, що здійснюють 

голосування за відкріпними 

посвідченнями; 

 Перевищення 10% 

кількості виборців, що 

здійснюють голосування 

поза межами дільниці; 

 Проведення 

голосування за технологією 

«карусель»; 

  Грошова винагорода 

за «правильно» відданий 

голос; 

 Видача двох і більше 

бюлетенів в одні руки; 

 Прибуття автобусів із 

виборцями, що мешкають у 

сусідніх областях; 

 Голосування «мертвих 

душ», тобто не виключення 

із списку виборців осіб, котрі 

померли; 

 Залякування та 

насильство над виборцями; 

 Надмірне скупчення 

людей в/поза приміщенням 

 Видача бюлетенів особам, 

відсутнім у списку виборців; 

 Відсутність необхідних 

матеріалів для проведення 

виборів; 

 Погана організація роботи 

працівників виборчої дільниці; 

 Відсутність спостерігачів 

під час підрахунку голосів; 

 Заповнення офіційного 

протоколу про підрахунок 

голосів олівцем; 

 Порушення цілісності 

урни для голосування до 

початку підрахунку голосів; 

 Неправильність 

інтерпретації відповідних 

процедур в день виборів. 
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для голосування; 

 Втручання у перебіг 

голосування та підрахунку 

голосів силових структур або 

інших несанкціонованих 

осіб; 

 Непогашення 

невикористаних бюлетенів; 

 Наявність додаткових 

урн для голосування; 

 Спроби впливу на 

виборців на території 

виборчої дільниці; 

 Викрадення урн із 

бюлетенями; 

 Знищення бюлетенів. 

Підрахунок 

голосів  

 Велика різниця між 

даними Exit-poll та 

офіційними результатами 

виборів  

 Зміни в даних 

офіційних протоколів, 

зафіксованих спостерігачами 

на дільницях, та тими, що 

були передані до ТВК; 

 

 Відсутність можливості на 

достатній відстані спостерігати 

за процесом підрахунку голосів 

Післявиборчи

й період 

 Відмова переможених 

кандидатів визнавати 

результати виборів; 

 Насилля з боку уряду 

над незгодними із 

результатами виборів, 

заборона протестів; 

 Приховування 

офіційних результатів 

голосування. 

 

 Повільна робота правової 

системи, що перешкоджає 

оперативному вирішенню 

післявиборчих суперечок; 

 Протести громадськості. 

 Повільна робота правової 

системи, що перешкоджає 

оперативному вирішенню 

післявиборчих суперечок; 

 Протести громадськості. 
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