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Реферат (укр.)
У дисертації здійснено комплексне дослідження європейської виборчої спадщини, її системи та джерел, визначення
європейських виборчих стандартів реалізації активного та пасивного виборчого права та проблемні аспекти їх
дотримання в Україні, належної виборчої практики забезпечення суб’єктивного виборчого права в умовах особливих
правових режимів. Актуальність обраної теми обумовлена здійсненням широкомасштабних політико-правових
перетворень та, зокрема, реформуванням виборчого законодавства та законодавства про місцеве самоврядування
України, що спрямовані на утвердження дієвої локальної демократії та політичних прав і свобод членів територіальних
громад. Особливого значення набуває посилення форм прямої демократії на місцевому рівні як основи широкої участі
громадян у громадських справах, посилення місцевої громадської ініціативи, зростання соціальної активності кожного
члена територіальної громади. Досягнення цієї мети є неможливим без дотримання загальних принципів виборчого права
та впровадження в національну практику європейських виборчих стандартів. Об’єктом дослідження є правові відносини,
що виникають у сфері застосування європейських виборчих стандартів у національному виборчому законодавстві України
з місцевих виборів та виборчій практиці. Предметом дослідження є європейські виборчі стандарти та конституційноправове регулювання місцевих виборів в Україні. Метою дисертаційного дослідження є конституційно-правове
дослідження європейської виборчої спадщини, її системи та джерел, визначення європейських виборчих стандартів
реалізації активного та пасивного виборчого права та проблемні аспекти їх дотримання в Україні, належної виборчої
практики забезпечення суб’єктивного виборчого права в умовах особливих правових режимів. Запропоновано авторську
дефініцію поняття «європейські виборчі стандарти» – як норм інтерпретаційного характеру, що наповнюють принципи
виборчого права загальновизнаним розумінням їх змісту, визначають мінімально допустимий рівень їх дотримання; як
результат систематизації та узагальнення накопиченого європейськими державами, міжнародними регіональними
організаціями досвіду у сфері виборівдо органів публічної влади, що відображений в рекомендаційних міжнародних
актах; як уніфіковані критерії оцінки відповідності національного виборчого законодавства та виборчої практики, що
спрямовані на забезпечення дотримання державами мінімально необхідного рівня упорядкування у сфері виборів.
Розроблено авторську дефініцію поняття «належна виборча практика» – як позитивного практичного досвіду,
напрацьованого національною владою та політичними акторами у сфері виборів до органів публічної влади, що відповідає
загальновизнаним принципам виборчого права, міжнародним зобов’язанням та європейським виборчим стандартам.
Встановлено співвідношення понять «загальні принципи виборчого права», «міжнародні зобов’язання у сфері виборів»,

«європейські виборчі стандарти» та «належна виборча практика», які становлять категоріальне підґрунтя виборчого
права. Аргументовано, що європейська виборча спадщина є органічною складовою європейської конституційної
спадщини, узагальнюючим, таким, що динамічно розвивається явищем, заснованим на загальних принципах виборчого
права та міжнародних зобов’язаннях, містить у собі європейські виборчі стандарти та належну виборчу практику.
Визначено європейську виборчу спадщину як багаторівневу систему, в якій виокремлено такі рівні, як: універсальний,
регіональний, наднаціональний та національний. Обґрунтовано відповідність Основному Закону, євроінтеграційному
курсу України та європейським виборчим стандартам, законодавче закріплення виборчого права на місцевих виборах
іноземців та осіб без громадянства, які постійно мешкають в Україні, і є членами територіальної громади.

Реферат (англ.)
In the dissertation the complex investigation of European electoral heritage, its system and sources, determination of European
electoral standards of realization of active and passive electoral law and problematic aspects of their observance in Ukraine was
done, due electoral practice of ensuring subjective electoral law in the conditions of special legal regimes. The urgency of the
chosen topic is due to the implementation of large-scale political and legal transformations and, in particular, the reform of
electoral legislation and legislation on local self-government of Ukraine, aimed at establishing effective local democracy and
political rights and freedoms of members of territorial communities. Of particular importance is the strengthening of forms of
direct democracy at the local level as a basis for broad participation of citizens in public affairs, strengthening local public
initiative, increasing social activity of each member of the territorial community. Achieving this goal is impossible without
adhering to the general principles of suffrage and the implementation of European electoral standards in national practice. The
object of the study is the legal relations that arise in the field of application of European election standards in the national
election legislation of Ukraine on local elections and electoral practice. The subject of the study is European election standards
and constitutional and legal regulation of local elections in Ukraine. The purpose of the dissertation research is the
constitutional and legal study of European electoral heritage, its system and sources, determination of European electoral
standards for active and passive suffrage and problematic aspects of their observance in Ukraine, proper electoral practice of
ensuring subjective suffrage in special legal regimes. The author's definition of the term "European election standards" is
proposed - as norms of interpretive nature, which fill the principles of suffrage with a generally accepted understanding of their
content, determine the minimum level of compliance; as a result of systematization and generalization of the experience
accumulated by European states, international regional organizations in the field of elections to public authorities, which is
reflected in the recommended international acts; as unified criteria for assessing the compliance of national election legislation
and electoral practices, aimed at ensuring that states comply with the minimum required level of regulation in the field of
elections. The author's definition of "good electoral practice" has been developed as a positive practical experience gained by
national authorities and political actors in the field of elections to public authorities, which corresponds to the generally
accepted principles of suffrage, international obligations and European electoral standards. The relationship between the
concepts of "general principles of suffrage", "international obligations in the field of elections", "European electoral standards"
and "good electoral practice", which constitute the categorical basis of suffrage. It has been argued that the European electoral
heritage is an organic component of the European constitutional heritage, a generalizing, dynamically evolving phenomenon
based on the general principles of suffrage and international obligations, and includes European electoral standards and good
electoral practice. The European electoral heritage is defined as a multilevel system, in which such levels as: universal, regional,
supranational and national are distinguished. Compliance with the Basic Law, Ukraine's European integration course and
European election standards, legislative enshrinement of the right to vote in local elections of foreigners and stateless persons
permanently residing in Ukraine and members of the territorial community are substantiated.
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