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ОСНОВОПОЛОЖНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ В 

УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД 
ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Статья посвящена обобщению основопола-
гающих принципов государственного управления 
избирательным процессом в Украине и их отра-
жения в отечественной научной среде.

В ходе исследования проанализированы 
нормы действующего законодательства и те-
оретические наработки отечественных и за-
рубежных исследователей, посвященных как 
непосредственно государственному управлению 
избирательным процессом, его правовому ре-
гулированию, так и особенностям соблюдения 
безопасности избирательного процесса.

Выяснено, что украинские ученые рассма-
тривали такие аспекты исследуемой проблема-
тики, как: теоретико-методологические основы 
государственного управления избирательным 
процессом в Украине; модернизация системы 
государственного управления в контексте раз-
вития гражданского общества в Украине; тео-
ретико-методологические основы организации 
местного самоуправления в Украине в контек-
сте повышения эффективности его деятельно-
сти; механизмы реализации коммуникативного 
взаимодействия в сфере публичного управления; 
государственная политика в области средств 
массовой коммуникации в условиях обществен-
ных трансформаций в Украине; государствен-
ная информационная политика в современном 
политическом пространстве.

Отдельное внимание уделено вопросам ор-
ганизации и обеспечения безопасности выборов 
в Украине, в частности: проблематике органи-
зации форсайта безопасности избирательного 
процесса в контексте государственного управле-

 КУЗИК Петро Миколайович - здобувач кафедри публічного адміністрування 
ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

DOI 10.32782/LAW.UA.2021.4.5

ния; проблематике безопасности выборов в ус-
ловиях необъявленной, гибридной войны и пан-
демии COVID-19; проблематике обеспечения 
права голосовать на местных выборах внутри-
перемещенных лиц; проблематике безопасности 
персональных данных избирателей, защиты 
информационно-аналитических систем от ки-
бератак; проблематике антикризисного управ-
ления избирательным процессом в Украине.
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Обґрунтування актуальності обраної 
теми дослідження

Європейський вибір України обумов-
лює необхідність модернізації державного 
управління демократичним розвитком дер-
жави, у тому числі – виборчим процесом. 
Верховенство права, забезпечення прав та 
свобод людини й громадянина, здійснен-
ня легітимних, вільних, чесних виборів є 
не просто європейськими орієнтирами для 
України, але й неодмінною умовою її міжна-
родного визнання як демократичної і пра-
вової держави.

Важливість дослідження теоретичних під-
ходів щодо державного управління виборчим 
процесом у нашій державі загострюється з 
огляду на необхідність формування дієвих мо-
делей прогнозування загроз проведенню чес-
них виборів, що набуває особливого значення 
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в умовах поширення кіберзагроз, порушення 
територіальної цілісності України, поширен-
ня заходів, спрямованих на протидію панде-
мії COVID-19. 

Усе це обумовлює високу актуальність до-
слідження теоретичних підходів щодо осно-
воположних засад державного управління ви-
борчим процесом в Україні.

Аналіз попередніх досліджень 
і публікацій

Основоположні засади державного управ-
ління та правового регулювання в контексті 
національної та інформаційної безпеки ви-
вчали численні вітчизняні та зарубіжні на-
уковці, зокрема: С.С. Бучик, О.І. Варченко, 
В.І. Григор’єв, Ю.С. Довгаль, Я.М. Жарков, 
І.Ф. Корж, В.В. Кульчицький, С.О. Лисенко, 
О.В. Литвиненко, Л.Р. Наливайко, А.Ю. На-
шинець-Наумова, В.Г. Пилипчук, А.М. Подо-
ляка, Є.Д. Скулиш, В.Ю. Степанов В.С. Цим-
балюк, Р.Ф. Черниш, А.В. Чунарьова, 
О.В. Шевякова, О.К.Юдін та ін. Проблеми до-
віри до органів публічної влади в контексті де-
мократичного державотворення з’ясовували 
О.П. Айвазовська, О.О. Бабінова, М.Й. Брат-
ковський, Л.М. Костецька, О.Г. Кучабський, 
І.П. Лопушинський, О.Є. Макух, А.Б. Міщен-
ко, С.С. Погорєлий та ін.

При цьому узагальнення їх підходів щодо 
трактування ними засад державного управ-
ління виборчим процесом в Україні у вітчиз-
няній науці зроблено не було, що й обумов-
лює актуальність нашого дослідження.

Метою дослідження виступає система-
тизація вітчизняних наукових напрацювань, 
які присвячені теоретико-концептуальному 
обґрунтуванню проблематики державного 
управління виборчим процесом.

Основний зміст дослідження
Наразі у вітчизняній науці дедалі більшо-

го поширення набуває комплексний підхід до 
вивчення суспільних відносин. У цьому кон-
тексті доречним видається систематизація те-
оретичних поглядів на державне управління 
виборчим процесом. У найбільш узагальне-
ному вигляді можна викоремити такі складові 
цього підходу, як теоретико-концептуальні 
засади державного управління виборчим про-

цесом та науково-прикладні засади державно-
го управління виборчим процесом.

Крім того, окремої уваги заслуговують сут-
ність поняття «виборчий процес» у теоретико-
наукових підходах, законодавчі засади вибор-
чого процесу та безпека виборчого процесу.

Теоретико-концептуальне обгрунтування 
проблематики державного управління вибор-
чим процесом було здійснено, зокрема в на-
ступних роботах: 

- проблематика форсайту безпеки в кон-
тексті безпекознавства в цілому, права та дер-
жавного управління – аналітико-прогностич-
ні дослідження автора [1]; С.О. Лисенка [2], 
С.Ф.Серьогіної, І.О.Баришева [3]; Н.Н.Талеба 
[4];

- державне управління виборчим проце-
сом в Україні: теоретико-методологічні заса-
ди, у якому А.П. Савков зазначав, що теоре-
тичним підґрунтям для державного управлін-
ня виборчим процесом (ВП) з метою задово-
лення суспільних потреб, у тому числі потре-
би безпеки, може бути концепція «політичних 
мереж», що обумовлює необхідність неухиль-
ного виконання державою функції суспільної 
координації. Політична мережа розгляда-
ється як система державних та недержавних 
утворень у певній сфері, що взаємодіють між 
собою на основі інституційної, ресурсної та 
інших видів залежності з метою досягнення 
загальної згоди щодо політичних питань, які 
всіх цікавлять та турбують, з використанням 
формальних та неформальних норм.

Основою цієї концепції є обов’язкове 
існування взаємної довіри та взаємних 
зобов’язань учасників виборчого процесу. 
Акцентовано, що застосування цієї концеп-
ції, по-перше, змусить усіх, хто іде на вибори, 
нести перед електоратом відповідальність за 
всі передвиборчі політичні обіцянки-тексти; 
по-друге, наповнить реальним змістом гро-
мадський контроль за перебігом виборів; по-
третє, перетворить органи державної влади із 
своєрідного «розпорядника, адміністратора» 
на рівноправного учасника, зацікавленого в 
досягненні спільного інтересу, узгодженого з 
усіма суб’єктами виборчого процесу, а саме: 
забезпеченні об’єктивності та неупередженос-
ті електорального процесу [5, с. 11-12];

- теоретико-методологічні засади розвитку 
державного управління виборчим процесом в 
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Україні (на основі досвіду країн ЄС) - дисерта-
ційне дослідження В. Ю. Когутюк [6];

- проблематика модернізації державного 
управління на основі концептуального моде-
лювання «нового державного менеджменту», 
концепції «суспільно-політичних мереж», кон-
цепції «governance» (врядування), які визнача-
ють концептуальне бачення політико-адміні-
стративної реформи в Україні, її складові: до-
сягнення згоди більшості політичних і громад-
ських сил щодо стратегії, цілей і змісту рефор-
ми; побудова демократичної моделі політичної 
системи; створення структур для координації і 
узгодження дій усіх акторів реформаторсько-
го поля; політична воля і відповідальність ви-
щих посадових осіб держави; повернення до 
мажоритарної виборчої системи на місцевих 
виборах та до змішаної – на парламентських; 
створення інститутів багатостороннього полі-
тико-громадського діалогу - дисертаційне до-
слідження О.Г.Пухкал [7, с. 9];

Науково-прикладні засади вирішення 
проблем державного управління вибор-
чим процесом в Україні теж не лишилися 
поза увагою науковців. Серед іншого, вони 
з’ясовувалися в межах ряду дисертаційних 
досліджень:

- теоретико-методологічні засади організа-
ції місцевого самоврядування (ОМС) в Укра-
їні - дисертаційне дослідження П.В.Ворони, 
у якому представлено вирішення проблеми 
підвищення ефективності організації місце-
вого самоврядування на основі запроваджен-
ня двотурової мажоритарної системи виборів 
голів територіальних громад; впровадження 
кваліфікаційних вимог у процесі балотування 
на посаду голови громади; призначення поза-
чергових виборів на основі рішень адміністра-
тивних судів. Проаналізовано соціально-полі-
тичне явище «дуалізм виборчих уподобань» 
як неоднозначність ідеологічного волевияв-
лення виборців під час голосування до парла-
менту й рад різніх рівнів [8, с.24-25];

- механізми реалізації комунікативної вза-
ємодії у сфері публічного управління - дисер-
таційне дослідження О.А.Рачинської, у якому 
розглянуті проблеми загального виборчого 
права та безпеки державних службовців (пси-
хологічної безпеки), державної безпеки, про-
блеми небезпеки для інститутів громадського 
суспільства, проблеми інформаційної безпеки 

суспільства та громадянина, невирішеність 
проблем фінансової незалежності медіа у пе-
ріод виборчих компаній, коли суспільство по-
требує об’єктивного політичного інформуван-
ня задля здійснення вільного волевиявлення 
щодо політичного майбутнього держави [9];

- державна політика у сфері засобів масо-
вої комунікації в умовах суспільних трансфор-
мацій в Україні - дисертаційне дослідження 
Ю.В. Нестеряк, що включало проблематику 
механізмів державного регулювання та само-
регулювання засобів масової комунікації під 
час виборчих кампаній, зокрема розгляд єв-
ропейських стандартів висвітлення виборів у 
засобах масової комунікації на основі рекомен-
дації Комітету Міністрів Ради Європи; аналіз 
висвітлення виборчих компаній в Україні на 
основі досліджень вітчизняних науковців, 
міжнародних спостерігачів та державних ре-
гуляторних органів; представлення методо-
логії та результатів медіамоніторингу щодо 
забезпечення права на об’єктивну і збалансо-
вану інформацію під час парламентських ви-
борів в Україні; вдосконалення державного 
регулювання та саморегулювання засобів ма-
сової комунікації під час виборчих кампаній в 
Україні; визначення напрямів вдосконалення 
формування та реалізації державної політики 
у сфері інформаційної безпеки України [10, 
С.3-4];

- державна інформаційна політика у су-
часному політичному просторі - дослідження 
В.Ю.Степанова, що акцентує увагу на пробле-
матиці критеріїв ІБ держави, забезпеченні без-
пеки національного інформаційного простору, 
захисту персональних даних, ефективної кому-
нікації з виборцями як «керованим» співтова-
риством, що припускає формування або корек-
тування громадської думки [11, с. 77];

- особливості реалізації органами місце-
вого самоврядування державної політики в 
умовах трансформації українського суспіль-
ства - дисертаційне дослідження В.І.Шария, 
у якому представлено проблематику упрова-
дження європейських принципів реалізації 
державної політики в діяльність органів міс-
цевого самоврядування України, а саме реа-
лізація передвиборчої програми, політичного 
курсу, схваленого більшістю виборців; впро-
вадження транзитивної моделі реалізації по-
літики ОМС в Україні [12, с.13].
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Не залишилася осторонь уваги дослідни-
ків і проблема сутності поняття «виборчий 
процес». Їй присвячено праці таких учених 
як: А.С. Бандурка [13], Ю.Г. Барабаш [14], 
Ф.В.Веніславський [15], В.П.Колісник [16], 
Л.М. Костецька [17], В.В.Молдован, В.Ф. Ме-
лещенко [18] та інші.

Питанням виборчого права, стандартів, 
принципів,стабільності виборів та виборчо-
го процесу та їх адаптації до умов України 
присвячено дослідження таких учених як 
Н.В. Богашева, Ю.Б. Ключковський [19; 20], 
М.А. Бучин [21], Р.П. Князевич [22], В.Ф. Ме-
лещенко, В.В.Молдован [18], Ю.В. Нестеряк 
[10], А.П. Савков [5]. Натомість більш деталь-
но проблеми вдосконалення виборчої систе-
ми досліджували Н.В. Богашева, Ю.Б. Ключ-
ковський, Л.В.Колісецька [23], В.В. Молдо-
ван, В.Ф. Мелещенко [18], О.Г. Пухкал [7], 
А.П. Савков [5] та ін.

Під час вивчення деяких аспектів еволюції 
виборчого законодавства України протягом 
періоду 1986-2006 років дослідники Н.В. Бо-
гашева, Ю.Б. Ключковський, Л.В. Колісецька 
розглядали загальнонародні вибори актом 
народного волевиявлення, завдяки якому по-
літична воля нації безпосередньо втілюється 
у владні політичні структури, легітимізує їх, 
стає державною волею [23]. Однак у цілому, 
для сьогодення є характерною неоднознач-
ність розуміння поняття «виборчий процес» 
у наукових підходах. Його розглядають у та-
ких трактуваннях як: специфічна діяльність 
уповноважених органів і громадян держави, 
яка регулюється законодавством та спрямова-
на на формування конституційного якісного і 
кількісного складу органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування [24]; про-
цес, що ґрунтується на нормативно-правових 
актах і має ознаки правової врегульованості 
та закритості [25, с. 51]; сукупність послідов-
них, логічно обумовлених стадій (етапів) здій-
снення виборчих процедур, спрямованих на 
формування органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування [14, с. 115]; 
складна структура технологій забезпечення і 
захисту активного і пасивного виборчого пра-
ва громадян України на основі послідовного 
впровадження комплексу виборчих дій та 
процедур [26]; встановлена законодавством 
процедура, порядок організації і проведення 

виборів, один із елементів виборчої системи 
[18].

Відповідно до чинного законодавства, 
«виборчий процес» вважається процесом, 
що повинен реалізуватися на засадах: 1) га-
рантії реалізації виборчих прав громадян;- 
2) дотримання основних принципів виборчо-
го права; 3) законності та заборони незакон-
ного втручання будь-кого у цей процес; 4) по-
літичного плюралізму та багатопартійності;- 
5) публічності та відкритості виборчого проце-
су; 6) свободи передвиборної агітації, рівних 
умов доступу кандидатів на пост Президента 
України до засобів масової інформації; 7) неу-
передженості органів виконавчої влади, орга-
нів влади Автономної Республіки Крим, орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, 
закладів, установ і організацій, їх керівників, 
інших посадових і службових осіб до кандида-
тів на пост Президента України, партій [27].

Вибори можна вважати найбільш поши-
реною формою прямого народовладдя,яка за-
стосовується у більшості країн світу; це сучасна 
цивілізована правова форма оновлення вла-
ди, приведення її структур та діяльності у від-
повідність до потреб життя [28]. Як зазначає 
Л.М.Костецька, вибори лише за певних умов 
є елементом демократії та сприяють її розви-
ткові, а також є формою прямої влади народу 
в демократичній державі. Щоб стати атрибу-
том демократичного політичного режиму, 
вибори повинні проводитися у відповідності 
з міжнародними нормами і стандартами, які 
сьогодні є пріоритетними по відношенню до 
внутрішнього законодавства України [29].

Європейська комісія «За демократію через 
право» (Венеціанська комісія) у своїх рекомен-
даціях зазначає, що вибори, які відповідають 
спільним для європейського доробку засадам, 
на які спирається справді демократичне сус-
пільство, мають проводитися з дотриманням 
таких основних норм: виборче право має бути 
загальним, рівним, вільним і прямим при та-
ємному голосуванні. Крім того, вибори мають 
проводитися регулярно. Також звертається 
увага на те, що найбільш принципові норми 
виборчого законодавства, зокрема ті, що ре-
гулюють саму виборчу систему, склад вибор-
чих комісій і визначення меж виборчих окру-
гів, доцільно закріплювати в конституції або 
в акті, що має вищий статус, аніж звичайний 
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закон (пункт 66 Пояснювальної доповіді до 
зазначених вище Керівних принципів щодо 
виборів) [30], 

Державне управління виборчим проце-
сом базується на засадах національного ви-
борчого законодавства та державно-управлін-
ської практики і орієнтується на міжнародні 
стандарти у цій сфері. Рекомендується при 
визначенні поняття «виборчий процес» у 
контексті державного управління виходити 
з того, що це послідовність подій, сукупність 
різних форм взаємодії та послідовних дій з ви-
сунення, агітації та голосування за суб’єктів 
політичної і державної влади, самоврядуван-
ня, персональний та структурний склад яких 
формується вираженням волі тієї частини на-
селення, яка за законодавством вважається 
достатньою для визнання результатів виборів 
легітимними. Тобто це процес, у результаті 
якого здійснюється відновлення політичних 
та державних інститутів, що забезпечує фор-
мування владних структур у ході реалізації 
виборчих демократичних процедур.

Ефективність або результативність влади 
полягає в результатах реалізації всіх задумів, 
платформ, програм, її здатності ефективно 
управляти всіма сферами суспільного життя, 
досягати політичної мети оптимальними засо-
бами. Одразу виникає проблема встановлен-
ня універсального критерію, за яким можна 
об’єктивно визначити ефективність політич-
ної влади. 

Окремої уваги заслуговує проблематика 
безпеки виборів та її відображення у науко-
вих та аналітичних дослідженнях, зокрема: у 
науковій праці М.А.Бучина поставлена про-
блема безпеки виборів в Україні у 2014 році 
в умовах неоголошеної, гібридної війни, що 
поставило комплекс безпекових загроз [31]; 
у дисертаційному дослідженні В.Ю.Когутюка 
встановлено взаємозв’язок і взаємозалежність 
виборчого процесу та політичної, соціаль-
ної безпекової систем і системи державного 
управління, а також виявлено, що пробле-
ма забезпечення безпеки виборчого проце-
су є процесуальною гарантією для реалізації 
основоположних принципів у європейській 
практиці [6, с. 6, 9]; у дослідженнях, які при-
свячені проблематиці організації форсайту 
безпеки, зокрема в роботах С. О. Лисенка [2], 
Н. Н. Талеба [4]; форсайту безпеки виборчого 

процесу в контексті державного управління 
(дослідження автора) [1]; у дисертаційному 
дослідженні Л.М.Костецької поставлена про-
блема антикризового управління національ-
ним виборчим процесом з метою мінімізації 
можливих кризових ситуацій при управлінні 
виборчим процесом в Україні; обґрунтовано 
основні чинники кризи виборчого проце-
су і тенденції запровадження антикризово-
го управління виборчим процесом у країні; 
розроблено модель антикризового управлін-
ня виборчим процессом [17]; у публікаціях 
І.В.Ткаченко [32], Н.Бутирської [33], Всеукра-
їнської громадської організації «Комітет ви-
борців України» [34] де було доволі детально 
розглянута проблематика безпеки проведен-
ня виборів в умовах пандемії тощо.

Висновки і перспективи 
подальших досліджень

Проведений аналіз теоретичного підґрун-
тя проблематики державного управління ви-
борчим процесом в Україні дозволив система-
тизувати наукові дослідження, які присвячені 
теоретико-концептуальному обґрунтуванню 
проблематики державного управління вибор-
чим процесом.

Виявлено, що українськими вченими роз-
глядалися наступні аспекти цієї проблематики: 
форсайт безпеки в контексті безпекознавства, 
права та державного управління; теоретико-
методологічні засади державного управління 
виборчим процесом в Україні; перспективні 
методи організації безпеки виборчого проце-
су; модернізація системи державного управ-
ління в контексті розвитку громадянського 
суспільства в Україні; теоретико-методологічні 
засади організації місцевого самоврядування в 
Україні в контексті підвищення ефективності 
їх діяльності; механізми реалізації комуніка-
тивної взаємодії у сфері публічного управлін-
ня; державна політика у сфері засобів масової 
комунікації в умовах суспільних трансформа-
цій в Україні; державна інформаційна політи-
ка у сучасному політичному просторі; особли-
вості реалізації органами місцевого самовряду-
вання державної політики в умовах трансфор-
мації українського суспільства; детермінанти 
ефективності політичної влади.

Констатовано, що для сьогодення є харак-
терною неоднозначність розуміння понят-
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тя «виборчий процес» у наукових підходах. 
З’ясовано, що сутністю поняття «вибори» є 
розуміння їх як найбільш поширеної форми 
прямого народовладдя в демократичній дер-
жаві, сучасної цивілізованої правової форми 
оновлення влади, приведення її структур та 
діяльності у відповідність до потреб життя.

Слід відзначити, що питання організації 
та забезпечення безпеки виборів в Україні 
з’ясовувалися в наукових та аналітичних до-
слідженнях як багатогранна проблема: про-
блеми організації форсайту безпеки вибор-
чого процесу в контексті державного управ-
ління; проблеми безпеки виборів в умовах 
неоголошеної, гібридної війни та пандемії, що 
поставило комплекс безпекових загроз; про-
блеми забезпечення права голосувати на міс-
цевих виборах внутрішньо переміщених осіб 
в Україні; проблеми безпеки персональних 
даних виборців, захисту інформаційно-аналі-
тичних систем від кібератак; проблеми анти-
кризового управління виборчим процесом в 
Україні для мінімізації кризових ситуацій.
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Кузик П.М. - Основоположні засади державного управління виборчим процесом...

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено узагальненню осно-

воположних засад державного управління ви-
борчим процесом в Україні та їх відображення 
у вітчизняному науковому середовищі. 

В ході дослідження проаналізовано норми 
чинного законодавства і теоретичні напра-
цювання вітчизняних і зарубіжних дослідни-
ків, присвячених як безпосередньо державному 
управлінню виборчим процесом, і його право-
вому регулюванню, так і особливостям дотри-
мання безпеки виборчого процесу.

З’ясовано, що українськими вченими роз-
глядалися такі аспекти досліджуваної пробле-
матики як: теоретико-методологічні засади 
державного управління виборчим процесом 
в Україні; модернізація системи державного 
управління в контексті розвитку громадян-
ського суспільства в Україні; теоретико-ме-
тодологічні засади організації місцевого само-
врядування в Україні в контексті підвищення 
ефективності його діяльності; механізми 
реалізації комунікативної взаємодії у сфері 
публічного управління; державна політика у 
сфері засобів масової комунікації в умовах сус-
пільних трансформацій в Україні; державна 
інформаційна політика у сучасному політич-
ному просторі.

Окрему увагу присвячено питанням орга-
нізації та забезпечення безпеки виборів в Укра-
їні, зокрема: проблематиці організації фор-
сайту безпеки виборчого процесу в контексті 
державного управління; проблематиці безпеки 
виборів в умовах неоголошеної, гібридної війни 
та пандемії COVID-19; проблематиці забез-
печення права голосувати на місцевих виборах 
внутрішньо переміщених осіб; проблематиці 
безпеки персональних даних виборців, захисту 
інформаційно-аналітичних систем від кібера-
так; проблематиці антикризового управління 
виборчим процесом в Україні.

Ключові слова: вибори, виборчий процес, 
державне управління, державне управління 
виборчим процесом, правове регулювання, те-
оретико-методологічний огляд, безпека вибор-
чого процесу, форсайт безпеки.
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707f77e7e301?version=1.0&t=1592900587954 

SUMMARY 
The article is devoted to the generalization 

of the fundamental principles of public 
administration of the electoral process in Ukraine 
and their reflection in the domestic scientific 
community.

In the course of the study, the norms of the 
current legislation and theoretical developments 
of domestic and foreign researchers were analyzed, 
devoted to both the direct state management of 
the electoral process, its legal regulation, and 
the peculiarities of observing the security of the 
electoral process.

It was found that Ukrainian scientists 
considered such aspects of the studied problem 
as: theoretical and methodological foundations 
of state management of the electoral process 
in Ukraine; modernization of the public 
administration system in the context of the 
development of civil society in Ukraine; 
theoretical and methodological foundations of the 
organization of local self-government in Ukraine 
in the context of increasing the efficiency of its 
activities; mechanisms for the implementation 
of communicative interaction in the field of 
public administration; state policy in the field 
of mass communication in the context of social 
transformations in Ukraine; state information 
policy in the modern political space.

Special attention is paid to the issues 
of organizing and ensuring the security of 
elections in Ukraine, in particular: the problems 
of organizing the foresight of the security of 
the electoral process in the context of public 
administration; election security issues in the 
context of an undeclared, hybrid war and the 
COVID-19 pandemic; problems of ensuring 
the right to vote in local elections for internally 
displaced persons; issues of security of personal 
data of voters, protection of information and 
analytical systems from cyber attacks; anti-crisis 
management of the electoral process in Ukraine.

Key words: elections, electoral process, public 
administration, public administration of the 
electoral process, legal regulation, theoretical 
and methodological review, security of the 
electoral process, security foresight.


