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Проаналізовано сутність та зміст мирних зібрань як інституту безпосередньої демократії, 

що має найбільше значення в Україні серед інших основоположних і конституційних прав людини 

і громадянина. З’ясовано зміст і сутність понять «зібрання», «збори», «мітинги», «походи» і 

«демонстрації», що є формами реалізації права збиратися мирно відповідно до Конституції 

України. На підставі аналізу наукових напрацювань дослідників України та зарубіжних учених, 

нормативно-правового підґрунтя функціонування відповідного інституту автором обґрунтовано 

позицію щодо відмежування визначених законодавством форм реалізації права збиратися мирно 

та доведено необхідність внесення змін до законодавства України. 
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Постановка проблеми. Право на мирні зібрання в системі вітчизняних правових 

цінностей, перш за все уможливлює активізацію руху країни до європейської спільноти, 

утверджує демократію та правову державність як інститути права й фундаментальні 

основи соціального буття. 

На сьогодні, хоч вітчизняною нормативно-правовою базою питання мирних 

зібрань й не врегульоване через відсутність профільного Закону України, що чітко 

встановив би гарантії його реалізації, та це не уособлює весь спектр проблемних питань, 

пов’язаних із його функціонуванням. 

Одним із таких питань, на нашу думку, є широкий спектр форм мирних зібрань, 

що передбачені Конституцією України, а також невизначеність їх відмежування однієї 

від одної, що, зокрема, спричиняє проблемні питання в правозастосуванні та не дозволяє 

громадянам повністю реалізовувати свої конституційні права. 

Отже, вважаємо, що визначення змісту всіх запропонованих форм мирних зібрань 

уможливить їх ефективне правозастосування та дасть змогу якомога продуктивніше 

організовувати ті чи інші мирні зібрання з урахуванням їх кінцевої мети, потреб, що 

передували його проведенню та основним підставам. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Водночас 

дослідження та наукове опрацювання основних проблем, що виникають у процесі 

реалізації громадянами права на мирні зібрання досліджували: А. Колодій, Р. Куйбіда, 

О. Куракін, В. Матвеєв, Л. Наливайко, М. Смокович, Ю. Шемшученко та інші. 

Водночас, на дисертаційному рівні, під час різних історичних періодів становлення 

української державності інститут мирних зібрань крізь призму різних галузей науки 

досліджували: О. Васьковська  [1], О. Власенко [2], О. Клименко [3], Р. Мельник [4], 

О. Шкарнега [5], М. Середа [6], М. Філоретова [7], А. Загороднюк [8] та інші. 

Зазначені вчені, глибоко та концептуально підходячи до питання наукового 

опрацювання основних проблемних питань, що постають в процесі реалізації 

громадянами права на мирні зібрання, внесли значну кількість пропозицій, деякі з яких 

суттєво позитивно вплинули на функціонування відповідного інституту. Наразі 

вважаємо, що більш детальне опрацювання основних форм мирних зібрань значно 

оптимізує правозастосування відповідних конституційних положень. 
Метою статті є дослідження форм конституційного права громадян на мирні 

зібрання з точки зору його реалізації. Поставлена мета зумовила необхідність 
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розв’язання ряду дослідницьких завдань, серед яких: з’ясування поняття та сутності 

права громадян на мирні зібрання в Україні; аналіз нормативно-правового підґрунтя 

його функціонування; визначення основних форм мирних зібрань, відповідно до 

чинного законодавства; узагальнення та обґрунтування основних науково-практичних 

пропозицій, щодо оптимізації функціонування відповідного інституту з огляду на 

предмет дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Україна, як незалежна, вільна, суверенна держава, 

неодноразово відстоювала свої демократичні намагання у спосіб реалізації права на 

мирні зібрання, що є найбільш ефективним способом впливу на владу та пасивні верстви 

суспільства. Водночас, як зазначалось, функціонування даного інституту, характерне 

певною низкою проблем, врегулювання яких дозволить оптимізувати цей процес. 

Конституція України статтею 39 регламентує, що громадяни мають право 

збиратися мирно, без зброї та проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 

проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом 

відповідно до закону та лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку 

– із метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або 

захисту прав і свобод інших людей [8].  

Таким чином, ураховуючи, запропоновані єдиною юридично значимою нормою 

законодавства України форми мирних зібрань, слід підкреслити, що досі неоднозначним 

залишається питання, щодо їх характеристики та сутнісного наповнення. Так, Основним 

законом передбачається можливість проведення таких форм мирних зібрань, як «збори», 

«мітинги», «походи» і «демонстрації». Водночас, коротка характеристика 

запропонованих форм, а також аналіз окремих норм законодавства, уможливить 

обґрунтувати новий підхід до їх визначення. 

Слід перш за все зосередити увагу на тому, що словникові видання тлумачать 

поняття «форма» по-різному, що зумовлює необхідність короткої характеристики 

відповідного питання. Наприклад, поняття «форма», словником іншомовних слів 

тлумачиться як зовнішній вигляд, обрис предмета; всякий зовнішній вираз якого-небудь 

змісту; вираз вартості одного товару в іншому або інших товарах; вид, устрій, тип, 

структура чогось [10]. Тобто, «збори», «мітинги», «походи» і «демонстрації» є 

зовнішнім виразом права на мирні зібрання, що забезпечується Конституцією України. 

Водночас, детальне пропрацювання та надання характеристики кожній із 

запропонованих форм мирних зібрань уможливить більш ефективне їх 

правозастосування та забезпечить дотримання всіма суб’єктами, що мають відповідне 

право, а також зобов’язані забезпечувати правопорядок під час їх проведення. 

Визначення поняття «збори». Академічний тлумачний словник української мови 

визначає поняття «збори» у декількох значеннях: як «Зустріч, зібрання членів якого-

небудь колективу, організації з метою обговорення або проведення чого-небудь» та як 

«Відкривати (відкрити) збори див. відкривати. Відкриті збори – зібрання членів якої-

небудь організації з допуском сторонніх осіб» [11]. Водночас, надається розширене 

тлумачення поняттю «збиратися», що буквально означає – сходитися, з’їжджатися, 

злітатися і т. ін. в одне місце [12]. Слід підкреслити, що збори, як базове й вихідне 

поняття в системі інституту мирних зібрань може інтерпретуватись дослідниками по 

різному, оскільки загальний перелік ознак, що встановлюються правовою доктриною та 

чинним законодавством не визначає точного змісту, а етимологічна сутність його 

полягає в зустрічі людей для вирішення певних питань (при цьому, виключається 

можливість одноосібного проведення цього заходу). 

Окрім цього, Статутом патрульно-постової служби міліції (від 1994 року), що на 

сьогодні втратив чинність, під зборами пропонувалось розуміти спільну, спеціально 

організовану невелику присутність громадян у громадському або іншому місці, 

викликану необхідністю обговорення різних політичних, соціальних, економічних, 

культурних та інших проблем [13], проте вважаємо за неможливе погодитись з 

інтерпретацією, що існувала в законодавстві, оскільки вказані критерії у вигляді 

«невеликої присутності громадян», «у громадському або іншому місці», «викликана 

необхідність обговорення» не відповідають засадам міжнародного законодавства та 

Конституції України щодо регламентації функціонування відповідного інституту. 

Водночас, критерій у вигляді «спеціальної організованості», слід розглянути як ймовірно 

об’єктивний, оскільки, як правило, всі мирні зібрання організовуються лідерами 
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громадської думки та підтримуються певним колом небайдужих громадян. 

Разом із цим, питання щодо відмінності зборів від зібрання, розглядається 

дослідниками неодностайно, про що свідчить перш за все, відсутність чітко визначених 

наукових позицій, а також тотожність наявних думок. Наприклад, згідно з Керівними 

принципами зі свободи мирних зібрань, опублікованими Венеціанською комісією Ради 

Європи в 2010 році, зібрання – це «навмисна та тимчасова присутність в громадському 

місці групи осіб з метою вираження спільних інтересів» [14], про що йдеться також і в 

Керівництві з моніторингу мирних зібрань, та наголошується на тому, що право на 

зібрання передбачає, що зібрання проводиться з метою передачі певного повідомлення, 

яке може бути адресоване окремій особі, групі осіб, організації або суспільству в цілому. 

Як правило, зібрання проводяться у відкритих громадських місцях – на вулицях, у 

парках, тощо [15].  

Наведене дає підстави визнавати тотожність понять «збори» і «зібрання», що 

змістовно є ідентичними за своєю сутністю та буквально трактуються, як тимчасова 

присутність двох і більше осіб у будь-якому громадському чи іншому, не забороненому 

законодавством України місці з метою публічної демонстрації своєї громадянської 

позиції з важливих для суспільства питань. 

Зміст терміна «мітинг». Мітинг Конституцією України визначається як окрема 

форма мирних зібрань, проте його особливості та характерні риси, наразі, не 

окреслюються відповідним актом.  

Слід також наголосити на тому, що це явище трансформувалось із плином часу, 

але перш за все, словосполучення «meeting» [16], з англійської мови перекладається як 

«зустріч», що в свою чергу є похідним від слів «зібрання», «збори». Саме тому, 

частково, у наукових колах підтримується позиція, що дана форма мирного зібрання 

з’явилась унаслідок дослівного перекладу відповідного поняття з англійської мови. 

Проте, враховуючи позиції інших науковців, положення законодавства України, а також 

міжнародні нормативно-правові акти, ми вважаємо, що дане поняття трансформувалось 

у повноцінну форму мирного зібрання, що має характерні риси, як соціальне явище, а 

також відмінності від інших форм. 

Натомість у рекомендаціях Української Гельсінської спілки наводиться 

інтерпретація поняття мітинг, як найпопулярнішої форми самовираження й у політиків, і 

громадських та арт активістів, що є більш ресурсною – адже апріорі потребує сцени, 

обладнання та значно більшої кількості учасників. «Мітинг зі сценою, навколо якої 

перебувають 10-15 осіб то формує доволі дискредитуюче і зневіруюче враження» [17]. 

Окрім цього, як зазначалось раніше, Статут патрульно-постової служби міліції, наводячи 

поняття різних форм мирних зібрань, до втрати чинності визнавав їх як масові збори, що 

характеризуються масовістю, промовцями, відповідними атрибутами (лозунгами, 

прапорами), закликами (усними, друкованими, письмовими), і проводяться переважно на 

вулицях, майданах, стадіонах, парках, зі злободенних, переважно політичних питань [13].  

Водночас, на нашу думку, дещо необґрунтованим є тлумачення мітингу як 

масового зібрання, що обов’язково характерне наявністю сцени, а також «масовістю, 

промовцями, відповідними атрибутами (лозунгами, прапорами)», оскільки мітинг як 

форма мирного зібрання є, на нашу думку, формою доведення до суспільства та влади 

певної вимоги, демонстрації непогодження з напрямом політики в певному сегменті, або 

в цілому та може й не супроводжуватись відповідними елементами.  

Зміст мітингу як форми мирного зібрання полягає в тому, що один чи більше 

громадянин, сформувавши власне бачення певного соціального явища, не погоджуючись 

із позицією органів влади (вектором політики загалом чи в певній галузі) публічно 

демонструє (демонструють) його. Тобто, відмінним у процесі проведення зборів 

(зібрання), від мітингу є те, що мирні збори (зібрання) не має на меті висловлення 

непогодження (демонстрації акту незгоди) з політикою влади в широкому її розумінні. 

Тобто, мітинг, як модернізована форма зборів несе в собі протестну складову, 

сформоване непогодження щодо соціального питання чи комплексу таких питань, на 

відміну від зборів (зібрання), що здебільшого носить установчий характер. 

Похід як форма мирного зібрання. Ще одним способом реалізації права на мирні 

зібрання є організація походу, що науковцями та дослідниками характеризується як 

динамічне мирне зібрання, що має точку, з якої він починається та кінцеву точку. 

Поняття «похід» у сучасних словникових виданнях тлумачиться як: (1) воєнні дії, 

воєнна кампанія, операція (часто пов’язані з пересуванням армії або флоту); 
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(2) пересування, перехід організованої групи людей, рідше однієї людини з повною 

метою, завданням; (3) піше пересуваний, перехід; (4) група людей, що пересувається 

куди-небудь з якоюсь метою; процесія [18]. Тобто, наведені тлумачення дають підстави 

стверджувати, що похід перш за все є організованим і динамічним. Ці дві ознаки 

виступають ключовими в контексті зовнішнього прояву такої форми мирного зібрання, 

як похід. Крім цього, логічним є визначення, що похід має початкову та кінцеву точку 

(тобто, характеризується завчасно пропрацьованим маршрутом), про що вказують, 

також інші дослідники. 

Р. Мельник уважає, що під походом необхідно розуміти зібрання, що 

переміщується просто неба. У зв’язку з цим походи варто розцінювати як спеціальний 

вид мирного зібрання, оскільки під час їх організації та проведення, порівняно зі 

«статичними зібраннями», мають бути виконані (дотримані) додаткові вимоги 

(наприклад, узгодження із відповідним компетентним суб’єктом маршруту руху, 

обмеження руху транспорту тощо). У разі, якщо похід закінчується зібранням у певному 

місці, то він, відповідно, перетворюється на статичне зібрання. Так само й статичні 

зібрання можуть бути перетворені на походи в їх найрізноманітніших формах (мовчазні 

марші, факельні процесії, автомобільні колони тощо) [14]. Формулювань та визначень 

процесу походу може бути безліч, проте, його змістовне наповнення перш за все 

характеризується наявністю початкової (кінцевої) точки слідування, чітким маршрутом, 

здебільшого – масовістю учасників, що рухаються в заданому напрямі. 

Історичні джерела висвітлюють події 1967 року в Сполучених Штатах Америки, 

котрі отримали назву «Похід на Пентагон», що відбулись у результаті протестних акцій, 

проти війни у В’єтнамі. Після мітингу біля меморіалу Лінкольна натовп рушив у 

напрямку Пентагону [19]. Дане явище, взяло свій початок із проведення протестної 

акції, а завершилось мирною ходою, що має початкову й кінцеву точки, маршрут, а 

також потребує забезпечення перекриття транспортних сполучень. 

До того ж наведений практичний приклад також підтверджується й теоретичними 

положеннями, що викладені в рекомендаціях Української Гельсінської спілки, де 

зазначається, що похід, як правило, закінчується мітингом. Відрізняється від мітингу тим, 

що крім площ або окремих ділянок вулиць передбачає перекриття, як мінімум, великої 

ділянки тротуару, дороги. Фактично це масове проходження громадян за заздалегідь 

визначеним маршрутом із метою привернення уваги до будь-яких проблем [17]. 

Таким чином, нами обґрунтовується позиція про те, що походом є форма мирного 

зібрання, що має на меті публічну демонстрацію позиції однієї чи більше осіб, щодо 

важливих, на їх думку, соціальних проблем, вектору державної політики тощо, має 

маршрут руху й здійснюється у спосіб пересування учасників від початкової до кінцевої 

точки. Окрім цього, як демонструють напрацювання дослідників, а також практичні 

приклади, похід починається з мирних зборів або мітингу (оскільки для організації руху 

між точками маршруту, існує необхідність групування учасників) та/ або закінчується 

ним (ними). 

Демонстрація. Ще однією формою реалізації права на мирні зібрання 

законодавством України визначається можливість проведення демонстрацій, що, 

зокрема, межує з визначенням мирних зборів, а також мітингу, проте, на нашу думку, 

має певні характерні відмінні ознаки. 

Словникові видання тлумачать поняття демонстрації як: «1) мітинг, процесія, інші 

форми вираження суспільних настроїв; 2) наочний метод навчання; 3) загрозливі дії з 

боку певної держави; 4) специфічні військові дії з метою виявити сили противника; 

5) (перен.) виклична, гордовита поведінка» [10]; «1) процесія людей на знак вираження 

яких-небудь громадсько-політичних настроїв; 2) дії, вчинки та ін., що виражають 

протест проти кого-, чого-небудь; 3) публічний показ чого-небудь; 4) вияв, свідчення 

чого-небудь; 5) тактичні дії збройних сил, скеровані на дезорганізацію противника» [18], 

окрім цього, слід звернути увагу на тому, що «demonstratio» з латини дослівно 

перекладається як «показ» [20]. Такі інтерпретації, дають підстави стверджувати про те, 

що під час проведення демонстрації, як форми мирного зібрання має бути візуально 

показано певні елементи, котрі є свідченням (прямо чи опосередковано) демонструють 

певний соціальний заклик, позив (володіють певним контекстом). 

Наведені тлумачення, також свідчать, що для проведення демонстрації, не 

обов’язковим є організація зібрання, проте, сам формат проведення такого заходу (в 

незалежності демонстрації тих чи інших елементів однією людиною чи групою людей) 
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найбільш імовірно збере певну кількість глядачів, що власне й надасть такому заходу 

ознак зібрання та ототожнить таку демонстрацію з ним.  

Ю. Дмитрієв вважає, що демонстрацію не варто розглядати як сукупність зборів, 

мітингів, походів, демонстрацій і пікетувань, оскільки основна мета – привернути увагу 

органів державної влади та місцевого самоврядування до проблем громадян [21, с.15-

16], а ми, навпаки, звертаємо увагу, що демонстрація фактично не можлива без 

проведення зібрання (у формі мітингу, походу та інших). До того ж зібрання (похід, 

голодування, пікетування та багато інших) можуть бути реалізовані без демонстрації (як 

способу візуального вираження позиції). 

Таким чином, демонстрацією є здійснення під час мирного зібрання (у формі зборів, 

мітингу, походу та інших) візуального відтворення  будь-яких елементів, предметів, 

образів й інших проявів, у тому числі за допомогою відео-, звукопідсилювальної та будь-

якої іншої техніки. Тобто, демонстрація, як форма вираження позиції під час зібрання, має 

на меті інтерпретування усно сформованої позиції щодо проблемного соціального 

питання, наприклад у спосіб демонстрації плакатів або інших символічних предметів, а 

також проведення публічних вистав й іншого. 

Водночас окремі положення законодавства України, дозволяють звернути увагу 

на те, що ним передбачаються також й інші можливості громадян збиратися мирно, без 

зброї, що гарантовано Конституцією України й обґрунтовано відображається в 

галузевому законодавстві. 

Зокрема, Ж. Пустовіт висловила думку, що під маніфестацією (лат. manifestatio – 

виявлення, прояв) слід розуміти публічний масовий виступ у формі зібрання 

прихильників ідеї, однодумців, скандування лозунгів, закликів, виголошення промов та 

ін. для проголошення ідей, солідарності, співчуття або протесту як суб’єктивне право 

кожної особи оперативно і незалежно (на відміну від участі у діяльності будь-якого 

громадського об’єднання) висловлювати власну позицію з будь-якого питання 

суспільного життя [22, с. 123]. У той же час, наданий перелік ознак цілком поглинається 

запропонованим законодавством і дослідниками терміном «зібрання», «мітинг». 

Водночас, на думку європейських авторів, нині, поряд із такими традиційними 

формами мирних зібрань, як збори, демонстрації, походи, прийнятними є й інші, 

зокрема: пікети, сидячі демонстрації, мовчазні марші, «людські ланцюги», вело- та 

мотопробіги, а також специфічні музичні чи театралізовані вистави [23, с. 101-102]. 

Разом із цим, це не означає, що приватні особи під приводом реалізації права на мирне 

зібрання можуть порушувати засади демократичної та правової держави, 

недотримуватися норм Конституції та законів [24]. Тобто, наведені інтерпретації форм 

мирних зібрань потребують додаткового наукового опрацювання, та можуть стати 

предметом і об’єктом подальших наукових пошуків. 

Висновки. На підставі з’ясування поняття та сутності права громадян на мирні 

зібрання в Україні, встановлення нормативно-правового підґрунтя його функціонування, 

визначення основних форм мирних зібрань, відповідно до чинного законодавства, нами 

обґрунтовано науково-практичні пропозиції щодо оптимізації функціонування 

відповідного інституту. 

1. Право на мирні зібрання є, на нашу думку, одним із найбільш важливих 

основоположних конституційних прав громадян, що уможливлює реалізацію інших 

політичних і соціальних прав і свобод. Окрім цього, історичні етапи становлення 

української державності демонструють визначальність ролі й місця відповідного 

інституту в правовій системі держави. 

2. Нормативно-правовим підґрунтям функціонування інституту мирних зібрань 

є Конституція України, що констатує, відповідно до своїх же положень фіксовані норми 

прямої дії. Окрім зазначеного, окремі елементи механізму відповідного інституту 

забезпечуються положеннями рішень Конституційного Суду України та окремих 

Законів України. 

3. До форм мирних зібрань, на нашу думку, наразі належать: збори (зібрання), 

мітинги, походи і демонстрації. 

3.1. Тотожність понять «збори» і «зібрання», що змістовно є ідентичними за 

своєю сутністю та буквально трактуються, як тимчасова присутність двох і більше осіб у 

будь-якому громадському чи іншому, не забороненому законодавством України місці з 

метою публічної демонстрації своєї громадянської позиції з важливих для суспільства 

питань. 
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3.2. Зміст мітингу, як форми мирного зібрання полягає в тому, що один чи 

більше громадянин, сформувавши власне бачення певного соціального явища, не 

погоджуючись із позицією органів влади (вектором політики загалом чи в певній галузі) 

публічно демонструє (демонструють) його. 

3.3. Походом є форма мирного зібрання, що має на меті публічну демонстрацію 

позиції однієї чи більше осіб щодо важливих на їх думку соціальних проблем, вектору 

державної політики, тощо, має маршрут руху й здійснюється у спосіб пересування 

учасників від початкової до кінцевої точки. 

3.4. Демонстрація, на нашу думку, – це здійснення під час мирного зібрання (у 

формі зборів, мітингу, походу тощо) візуального відтворення  будь-яких елементів, 

предметів, образів та інших проявів, у тому числі за допомогою відео-, 

звукопідсилювальної та будь-якої іншої техніки. 

4. Перспектива подальших наукових пошуків полягає в необхідності 

нормативно та теоретико-правової характеристики інших форм реалізації права на мирні 

зібрання, що чітко не визначені законодавством України, наприклад: пікетування, 

голодування, живі ланцюги, вело-, мото-, автопробіги тощо. 
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ABSTRACT 

Maksym Romanov. Forms of peaceful assemblies in Ukrainian legislation: regulatory 

analysis. The article analyzes the essence and content of peaceful assemblies as an institution of direct 

democracy, which is of the greatest importance in Ukraine, among other fundamental and constitutional 

rights of the man and the citizen.  

The content and essence of the terms «assembly», «meeting», «rallies», «campaigns» and 

«demonstrations», which are forms of exercising the right to assemble peacefully in accordance with the 

Constitution of Ukraine, have been established. In addition, based on the analysis of scientific 

achievements of Ukrainian researchers and foreign scientists, the legal basis for the functioning of the 

institute, the author substantiated the position on delimitation of legally defined forms of exercising the 

right to assemble peacefully and proved the need to amend Ukrainian legislation. 

The author substantiates the position that the right to peaceful assembly is one of the most 

important fundamental constitutional rights of citizens, which allows the realization of other political and 

social rights and freedoms. In addition, the historical stages of formation of Ukrainian statehood 

demonstrate the role and place of the institution in the legal system of the state. It was found out that the 

normative and legal basis for the functioning of the institution of peaceful assemblies is the Constitution 

of Ukraine, which contains norms of direct action. In addition, certain elements of the mechanism of the 

relevant institution are provided by the provisions of the decisions of the Constitutional Court of Ukraine 

and certain Laws of Ukraine. In our opinion, the forms of peaceful assemblies include: assemblies 

(meetings), rallies, marches and demonstrations. 

The prospect of further scientific research is to study other forms of exercising the right of 

citizens to assemble peacefully, without weapons, which are not directly provided for in the legislation of 

Ukraine. In addition, a separate issue in our opinion should be the problem of distinguishing certain 

progressive forms of implementation of peaceful assemblies from the basic categories and concepts. 

Keywords: peaceful assemblies, meetings, campaigns, demonstrations, rallies, normative 

analysis. 

  


