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Тема дисертаційного дослідження Круглашової Вероніки Дмитрівни 

є вельми актуальною, адже зумовлюється потребами подальшого 

політичного розвитку України, що вимагає ґрунтовного вивчення, 

ретельного аналізу та всебічного теоретичного (пере)осмислення 

внутрішньополітичних процесів. 

 Спостереження за виборами безпосередньо сприяє захисту та 

реалізації фундаментальних прав людини, оскільки предметом 

моніторингу виступають особливості дотримання і реалізації таких прав та 

основних свобод, як свобода висловлювання, свобода пересування, 

право на мирні зібрання, тощо. Воно відіграє вагому роль у забезпеченні 

прозорості виборів, особливо у нових демократіях та демократіях, що 

розвиваються. 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. 

В цьому контексті значний науковий, суспільно-політичний та 

пізнавальний інтерес становить дослідження міжнародного спостереження 

за виборами. 

Дисертація В.Д. Круглашової є першою у вітчизняній політичній науці 

узагальнюючою спробою здійснити цілісне дослідження міжнародного 

спостереження за виборами на пострадянському просторі у порівняльній 

перспективі (на прикладі України, Російської Федерації та Республіки 

Білорусь).  

Така постановка проблеми і визначені у дисертації способи її 

розв’язання є дійсно новими, оригінальними та самостійними. 



Запропоноване дисертаційне дослідження є безсумнівно цікавою спробою 

політологічного аналізу якісного потенціалу міжнародного спостереження 

за виборами, його переваг та недоліків, так і з’ясування загальних 

тенденцій та особливостей розвитку міжнародного спостереження в 

Україні, Республіці Білорусь та Російській Федерації. 

Дисертантка чітко окреслила об’єкт і предмет дослідження, 

визначила його мету та завдання. Серед останніх, зокрема, “визначити й 

проаналізувати теоретичні концепти та методологію аналізу міжнародного 

спостереження за виборами”, “дослідити нормативно-правові засади 

міжнародного спостереження за виборами у 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”, 

“здійснити порівняльний аналіз особливостей функціонування 

міжнародного спостереження за виборами в Україні, Російській Федерації 

та Республіці Білорусь ” (с. 5-6).  

Не викликає заперечень наукова новизна одержаних результатів, 

яка полягає у здійсненні комплексного аналізу міжнародного 

спостереження за виборами в Україні, Російській Федерації та Республіці 

Білорусь як чинника функціонування демократичної політичної системи; 

визначенні його ролі та місця у процесі утвердження демократії та 

забезпечення політичних прав громадян  та  визначення теоретичної і 

практичної сфер їх застосування (при розробці і викладанні таких 

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

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

політика”, при підготовці навчально-методичної літератури, проведенні 

навчальних семінарів, практичних тренінгів та вебінарів з цих предметів). 

Основні ідеї та окремі положення дисертаційного дослідження, що 

ґрунтуються на значній кількості джерел, у достатній мірі апробовані та 

розкриті у наукових публікаціях.  

Обґрунтованою можна вважати і обрану авторкою структуру 

дисертаційної праці, що складається із чотирьох розділів (дев’яти 

підрозділів), поділених за проблемно-хронологічним принципом. Саме 

така структура дозволила Круглашовій В.Д. достатньо повно розкрити 



сутність міжнародного спостереження за виборами у контексті сучасних 

реалій. 

Дисертаційна робота проводилась на міждисциплінарній основі 

через використання теоретико-методологічних надбань політології, історії, 

правознавства. При дослідженні теми авторка виходила із вимог 

загальнонаукових та філософських принципів, необхідних для пізнання 

політичних явищ і використовувала ідеї теоретиків української політичної 

науки, праці вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема тих, у яких 

аналізуються проблеми методології та методики пізнання суспільно-

політичних процесів. Дисертанткою відзначено, що ключовими для 

розуміння ролі міжнародного спостереження за виборами стали 

концептуальні монографії та статті Сюзан Д. Хайд, Еріка Бйорнланда, 

Джудіт Келлі.  

Попри те, що міжнародне спостереження за виборами вже давно 

визнається як важливий і необхідний атрибут будь-якої політичної 

системи, що претендує на відповідність основоположним демократичним 

принципам, його сутнісне розуміння у політологічних дослідженнях 

залишається неоднозначним. Пояснюється це відмінностями 

методологічних підходів. Авторка подає найбільш оптимальне, на її думку, 

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 міжнародним стандартам, результатом діяльності яких є 

попередні заяви, рекомендації, підсумкові звіти. 

Дисертанткою відзначено, що 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. Детально проаналізовано 

економічний та адвокаційний підходи, що, в свою чергу, дало змогу 

пояснити мотивації політичних лідерів запрошувати міжнародних 

спостерігачів. 



Основними світоглядними принципами, якими послуговувалась 

дисертантка при відображенні сутності, змісту і особливостей методології 

дослідження міжнародного спостереження за виборами в Україні, 

Російській Федерації та Республіці Білорусь, виступили принципи 

неупередженості та свободи наукових досліджень, комплексності 

досліджень, системності, діалектики, історизму, компаративістики, 

детермінізму, герменевтики, формальної логіки тощо. 

Досить розгорнутим є аналіз міжнародних стандартів гарантування 

реалізації і захисту виборчих прав громадян та проведення виборів, 

законодавчої бази пострадянських держав, інформаційно-аналітичних, 

довідкових, науково-методичних матеріалів, що дало змогу створити 

цілісну картину дослідження.  

До заслуг дисертантки належить скрупульозно зібрані й 

систематизовані документи і матеріали, результатом чого стала 

ґрунтовна бібліографія (350 найменувань) наприкінці дисертації („Список 

використаних джерел та літератури”, с. 170 – 210), яка перетворилася у 

окремо функціонуючу, цінну частину дисертаційного дослідження. Вона 

стала основою для здійсненого В. Д. Круглашовою політологічного аналізу 

стану наукової розробки проблеми.  

Важливим моментом дослідження стало з’ясування місця та ролі 

місій міжнародних спостерігачів у виборчих кампаніях в Україні. 

Національне виборче законодавство, за твердженням авторка, в 

основному відповідає міжнародним стандартам демократичних виборів 

(встановлено 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). В той же час, дисертантка відзначає, що 

залишаються ще деякі аспекти, стосовно яких виникають сумніви щодо 

такої відповідності; в окремих випадках норми законодавства не 

створюють умов для належного дотримання задекларованих стандартів.  

У дисертації доволі повно розкрито участь місій міжнародного 

спостереження за виборами в Україні. Дисертант обґрунтовує думку, що у 

переважній більшості (за винятком окремих виборчих кампаній) на основі 

аналізу звітів офіційних спостерігачів, які містять цінні рекомендації щодо 



вдосконалення виборчих процедур, можна констатувати відповідність 

вітчизняних виборчих процесів більшості міжнародних стандартів 

демократичних виборів. 

Авторкою проаналізовано місце та роль місій міжнародного 

спостереження за виборами у виборчих процесах Російської Федерації та 

Республіки Білорусь. У дисертації відзначено, що вибори в Републіці 

Білорусь відбувалися у відповідності до положень Конституції та 

Виборчого кодексу, які, однак, часто допускають подвійне тлумачення 

юридичних норм. І хоча в цілому білоруське законодавство про вибори 

містить юридичні положення, що базуються на міжнародних виборчих 

стандартах, проте недоліки і прогалини виборів нівелюють демократичний 

характер наявних правових норм, що неодноразово було 

продемонстровано. 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 у ході і обов'язкове 

опублікування підсумків виборів) засвідчують прагнення світової спільноти 

спрямувати виборчі процедури Республіки Білорусь у демократичне 

русло. 

Що ж до Російської Федерації, то авторка обґрунтовує думку, що 

попри високий, з технічної точки зору, рівень організації (неодноразово 

наголошувалося у резолюція спостерігачів), вибори загалом не 

відображали відповідність принципам справді демократичних виборів, 

особливо, що стосується ставлення до кандидатів з боку ЗМІ, рівних 

можливостей для всіх кандидатів та дотримання таємниці голосування, 

плюралізму, обмеження політичної конкуренції, відсутність справедливих і 

рівних умов, злиття держави і правлячої партії. У дисертації відзначено й 

таку особливість інституту міжнародного спостереження в РФ, як факти 

((парламентські (2007 р.), президентські (2008 р.)) ігнорування 

міжнародними спостерігачами виборів через затримку оформлення віз та 

отриманням запрошення всього за місяць до виборів, що 

унеможливлювало розгортання повномасштабної місії та належного 

виконання своїх функцій. 



Авторкою детально проаналізовано міжнародно-правові норми та 

такі принципи функціонування міжнародного спостереження за виборами, 

як принципи законності, незалежності, невтручання та неупередженості, 

відповідальності, репрезентативності, єдності прав і обов’язків, 

покровительства. Констатовано, що міжнародне спостереження, як 

практика, що мала місце у виборчих процесах України, Російської 

Федерації та Республіки Білорусь випередило його нормативне 

оформлення  

Показовим є й той факт, що авторкою визначено й проаналізовано 

особливості та специфіку функціонування міжнародного спостереження 

за виборами в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь, 

з’ясовано, що функціонування міжнародного спостереження за виборами 

в Україні розвивалось більш стрімкими темпами у законодавчому плані та 

на разі є більш адаптованим до європейських стандартів у сфері захисту 

прав людини, у порівнянні з Російською Федерацією та Республікою 

Білорусь.  

Цінним є висновок про те, що усі три держави пройшли складний 

шлях створення власного правового поля з моменту проголошення ними 

незалежності та в тій чи іншій мірі окреслили роль і місце міжнародного 

спостереження за виборами у виборчому процесі. 

Дисертантка обґрунтовує думку, що спостереження за виборами не є 

де-юре необхідною нормою проведення виборів, та не проводиться у 

закритих суспільствах. Проте, де-факто, спостереження стало сталою 

міжнародною нормою, а також вагомою умовою легітимізації на 

міжнародній арені для тих держав, котрі позиціонують себе як 

демократичні країни.  

Результати дослідження викладені у висновках. Вони є 

достовірними, обґрунтованими і такими, що не викликають принципових 

заперечень.  Це свідчить, що визначені в роботі мета і завдання повністю 

реалізовані та викладають основні наукові результати дослідження. 

Серед концептуальних висновків одним з найважливіших, на нашу думку, 

є теза про те, що ефективність місій довготривалого міжнародного 

спостереження може бути підсилена у рамках співпраці з громадськими 

організаціями України, Російської Федерації та Республіки Білорусь, які 

здійснюють медіа-моніторинг на предмет дотримання ЗМІ норм 



журналістської етики, а також відстежують факти тиску на ЗМІ; важливим 

ресурсом міжнародного спостереження є налагодження систематичних 

контактів із внутрішніми спостерігачами, які можуть надавати суттєву для 

висновків місій інформацію; міжнародним спостерігачам доцільно 

зосередитись на оцінці практики адміністрування та інституційного 

забезпечення проведення виборів, а також брати до уваги політичний 

контекст та умови, в яких відбувається виборчий процес.  

Також потрібно зазначити, що детальне вивчення дисертаційної 

роботи  й автореферату В. Д. Круглашової дає підстави констатувати 

ідентичність структури і змісту автореферату й основних положень 

дисертації. Наведені в авторефераті наукові положення та висновки 

глибоко і повно розкриті та обґрунтовані у тексті дисертації. 

Водночас, не применшуючи згаданих позитивних сторін роботи, 

варто зробити кілька зауважень та побажань авторці для врахування їх у 

майбутній роботі з цієї тематики.  

Одним з концептуальних недоліків дисертації В. Круглашової є те, 

що робота дещо перевантажена фактажем. В окремих випадках авторка 

здійснює виклад матеріалу із залученням чисельних фактичних даних, в 

той час як політологія вимагає ширших теоретичних узагальнень. 

Дисертантка не завжди дотримується пропорцій у викладенні 

матеріалу по підрозділах (підрозділ 4.2. займає менший обсяг, аніж інші 

аналогічні структурні частини дослідження). 

Висловлені зауваження не знижують наукової цінності 

дисертаційного дослідження, а, радше, носять характер запрошення до 

дискусії та висловлення побажання продовжувати наукове дослідження 

діяльності міжнародного спостереження за виборами на пострадянському 

просторі, взявши до уваги ці побажання опонента. Незважаючи на вказані 

зауваження, представлена дисертаційна робота виконана із знанням 

проблеми, що досліджується, а дисертантка достатньо глибоко володіє 

матеріалом та логічно й стисло його викладає.  

У цілому, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що 

дисертаційна робота Круглашової Вероніки Дмитрівни «Міжнародне 

спостереження за виборами на пострадянському просторі (Україна, 

Російська Федерація, Республіка Білорусь)» є самостійним і завершеним 

науковим дослідженням, що демонструє наукову самостійність авторки та  




