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ВСТУП 

Глобалізація в розвиrку сучасного суспільства пос'І)'пово oxorunoє 

всі сфери суспільного жиrтя- політичну, економічну, соціальну, ду

ховну - і зумовmоє зміни, трансформації в них на · всіХ ~ рі-віі:Яі ·--.;_ 

міжнародному, регіональному, національному, місц:евому. Це ·оёоб.!ІИ:Вt> 

помітно в політичній сфері, в якій відбувається розвшок світової та 

національної демокраrії. Нині зазнають істотних змін як тоталітарні си

стеми, так і найавторитетніші національні демократії. 

Особливо активно демократія розвивається сьогодні в країнах Цен
тральної та Східної Європи, в державах, що утворилися з республік ко
липmього Союзу РСР. Істотних змін зазнає представницька та безпосе

редня демокраrія як на загальнонаціональному, так і на місц~вому 

рівнях. Так, в Україні протягом останніх десяти років двічі (1994 р. і 

1998 р. ) проводилися парламеиrські і тричі (1991, 1994, 1999 рр.) пре

зидентські вибори, відбулося два всеукраїнських референдуми (1991 р. 
і 2000 р . ) , а також неодноразово проводилнея місцеві вибори та рефе

рендуми. Такого ЗЛе'!)' безпосередньої демократії не знали навіть 

всесвітньо відомі своєю демократією країни. Водночас відбувалися 

становлення парламентаризму та конституційної юрисдикції, місцево

го самоврядування й політичного пmоралізму, істотне розпmрення 

політичних прав і свобод людини та громадянина, інші демократичні 

процеси. 

На особливу уваrу заслуговує бурхливий розвиток безпосередньої 
демокраrії в Україні та інших європейських країнах. Адже в кризові та 

переломні періоди розвитку суспільства та в інших екстремальних си

'І)'адіях навіть наймудріші політичні діячі звертаються за порадамн та 
підтримкою до народу або сам народ виявляє ініціаrиву\ Це стосується 
й України, в якій мали місце впродовж останніх ро~строкове при
пинення повноважень Верховної Ради та Президента України, і поза

чергові парламентські та президентські вибори, і неодноразові рефе

рендні ініціаrиви (1992, 1993, 1996, 1998, 1999 рр. ) та референдум за 

народною ініціаrивою 16 квітня 2000 р . 

Та, на жаль, ці багаrогранні політичні процеси досиrь уповільнено 

полішпують економічне, соціальне та духовне жиrтя суспільства, що 
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зумовлено, звичайно, багаrьма причинами. Але за будь-яких обставин 

демократія, і особливо безпосередня, повинна мати належне ор

ганізаційне, правове, інформаційне, фінансове, науІ<Ове та інше забез

печення, щоб вона розвивалася більш ефекrивно та не перетворювала
ся на звичайну політичну гру. 

Протягом-останніх років в Україні не здійснювалося жодних фун

даментальних науІ<Ових досліджень ні щодо демократії в цілому, ні що

до безпосередньої демократії, ні щодо окремих її форм - виборів, ре

ферендумів тощо. Внаслідок цього ми майже впродовждесяти останніх 

років перебуваємо в пошуку форми держави, виборчої системи, систе

ми місцевого самоврядування та ряду інших інститутів. 

З прийняттям нової Конституції України було зроблено значний 

крок на шляху розвитку демократії, але заІ<Онодавство щодо форм без

посередньої демократії або не відповідає Основному ЗаІ<Ону, або 

постійно змінюється, що значною мірою зумовлено відсутністю міцно
го науІ<Ового підгрунтя народовладдя. 

Ця праця, підготовлена І<Олекrивом науІ<Ових співробітників Інсти
туrу держави і права ім. В .М. КорецьІ<Ого НАН України, певною мірою 
збагачує теорію безпосередньої демократії і, відповідно, може сприяти 

подоланню ряду існуючих недоліків в конституційних формах безпосе

реднього народовладдя, особливо в організації та проведенні виборів і 

~ференду1._1:ів --:-:- ~с~країнськнх і місцевих - та утвердженню якісно 
ноіі<?Уснсіе~ібезпосередньої і представницької демократії в Україні. .. ..... . . . . ~. ~ 

. '~· . 
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Розділ 1 
• 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ 
БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 

1.1. Поняття безпосередньої демократії 
та їі конституційно-правових основ 

Сучасний конституційний лад України характеризується, насампе

ред, принципово новою політичною системою. Її, як відомо, складають 
народ (Український народ як політична нація), держава (Українська 

держава), політичні партії і територіальні громади та утворювані ними 

органи місцевого самоврядування. Пріоритетне місце в цій системі на

лежить Українському народові - громадянам України всіх національ

ностей. За Конституцією України, народ є носієм суверенітету та єди

ним джерелом влади в Україні (ст. 5). Тобто він уособлює найвищу та 
первинну владу в Україні, яка є єдиним першоджерелом влади в 

суспільстві. 

Чинна Конституція України вперше визнала не лише належність 

влади народові, тобто володіння політичною владою як його природне 

право мати владу, але й його право здійснювати владу. 

До того ж в Конституції визнано право народу здійснювати владу 

насамперед безпосередньо, а також через органи державної влади · та 

місцевого самоврядування. 

Крім того, в Конституції визнається як одне з пріоритетних прав 

право народу захищати, охороняти, гарантувати свою владу і консти~• 

туційний лад в цілому. 

Зокрема, в ст. 5 Конституції України зазначається, що право визна
чати та змінювати констИтуційний лад в Україні належить виключно 
народові і воно не може бути узурповане державою, їі органами або по

садовими особами. Відповідно, народ має право контролю, нагляду, 

спостереження у сфері влади, а в разі узурпації влади народу держа

вою, їі органами або посадовими особами - частково чи повністю -
він, логічно, має право на будь-яку форму опору, протидії, непокори з 

метою захисту, охорони влади. 
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У ст. 17 Конституції зазначається, що захист суверенітету та тери
торіальної цілісності України, їі економічної та інформаційної безпеки 

є найважливішими функціями держави і справою всього Українського 

народу, то,бто народ має право на захист, гарантування своєї влади не

залежно від виду загрози владі та джерел загрози. 

Належність влади народові, й здійснення та захист, охорона влади 

народом є, за Конституцією України, основними елементами демо

кратії, народовладдя, але вони, звичайно, далеко не вичерпують й 

змісту та форм. 

Відповідно до Конституції України народ має право користуватися 

владою, наприклад у вигляді вияву референдної ініціативи (ст. 72), за
стосовувати владу, зокрема у вигляді обов'язкових референдумів (щодо 

питань стосовно внесення змін до Конституції України та зміни тери

торії України), надавати владу органам державної влади та органам 

місцевого самоврядування, тобто розпоряджатися владою. 

Конституція України передбачила також можливість здійнення вла

ди народом як в цілому, на загально-національному рівні, так і в особі 

його територіальних спільностей -територіальних громад як пріори

тетних суб'єктів системи місцевого самоврядування. 

Ці та інші конституційні новели щодо статусу народу та його вла

ди в політичній системі, в системі політичної влади є дійсно гігантсь

ким кроком на шляху демократизації суспільства та держави. Адже во

ни приєднали Україну до демократичних держав світу та зумовили 

сприйняття нею міжнародних стандартів безпосередньої демократії, 

зокрема щодо виборів і референдумів. 

Зазначені конституційні положення мають не лише велике практич

не (політичне, економічне, ідеологічне) значення, але й наукове, теоре

тичне. Вони містять фактично визначення демократії, народовладдя, 

що можна сформулювати, зокрема, наступним чином: демократія, на

родовладдя - це належність влади народу, їі здійснення і захист (охо

рона, гарантування) народом. Разом з тим можливе і більш широке ро

зуміння влади народу (демократії, народовладдя). Її можна визначити 
як набуття чи проголошення влади народу, належність йому влади, їі 

здійснення, розпорядження нею (передача їі) та їі захист, охорона. 

Конституція України традиційно поділяє демократію (народовлад

дя) на безпосередню і представницьку. Але на відміну від попередніх 

конституцій чинна Конституція пріоритетною формою (видом) демо

кратії визнає безпосередню, що є цілком логічно, закономірно, реально. 

Адже безпосередня демократія - це природне право народу, вона 

з'явилася раніше за представницьку. Рішення інституrjв представниць-
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кої демократії, як правило, можуть бути скасовані актами безпосеред

ньої демократії, а акти безпосередньої демократії не потребують будь

якого затвердження . Шляхом безпосередньої демократії приймаються, 

насамперед, найважливіші нормативно-правові акти: конституції, зако

ни щодо внесення до них змін та інші правові акти, які безпосередньо 

висловлюють волю народу як акти і норми прямої дії. 

Чинна Конституція України визначає не лише місце безпосередньої 

демократії в системі демократії, тобто в системі політичної влади наро

ду, але й їі суть, зміст і форми. 

За своєю суттю безпосереднє народовладдя відповідно до поло

жень Конституції (ст. 5, 36, 69 та ін.) є, насамперед, прямим волевияв

ленням народу (народним волевиявленням), зокрема шляхо~ таємного 

голосування, або волевиявленням, вираженням волі через політичні 
партії, засоби масової інформації та інші складові механізму безпосе

редньої демократії, які сприяють формуванню та вираженню політич

ноїволі громадян. 

Тобто безпосереднє народовладдя - це самостійна реалізація на

родом власної волі щодо власних інтересів, власної долі (в цілому чи 

щодо частини суспільства або окремих осіб) або щодо інших народів і 

держав за їхньою згодою при сприянні політичних партій, їхніх блоків, 

інших складових механізму безпосередньої демократії або без них. 

Надзвичайно важливим для розуміння суті безпосереднього наро

довладдя є врахування того, що відповідно до змісту Конституції без

посереднє народовладдя як волевиявлення народу може здійснюватися 

як народом в цілому, так і його певними частинами або спільнотами. 

Насамперед і головним чином безпосереднє народовладдя 

здійснюється шляхом волевиявлення Українського народу в цілому, зо

крема в разі проведення парламентських і президентських виборів, все-

українських референдумів тощо. :\ 
Водночас офіційним волевиявленням народу вважається: волевияв

лення окремих спільностей (територіальних громад, трудових колек

тивів тощо), зокрема, місцеві вибори і референдуми є волевиявленням 

територіальних громад і нерідко називаються проявами локальної, 

місцевої демократії; волевиявлення суб'єктів референдної ініціативи 

щодо всеукраїнського референдуму (3 млн громадян України); волеви
явлення виборців за місцем роботи або проживання у визначеній зако

ном кількості. 

Обраним під час парламентських мажоритарних виборі.в вва

жається кандидат, за якого проголосувало більшість виборців, незалеж

но від загальної кількості поданих за нього голосів. 
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Отже, за своєю суттю безпосередня демократія є безпосереднє -
1· абсолютно чи відносно - волевиявлення всього народу або його ча
uтини. 

За змістом безпосереднє народовладдя відповідно до Конституції 

України - це формування органів державної влади та місцевого само

врядування (ст. 71 ), прийняття законів та інших рішень загально
національного (загальнодержавного) або місцевого значення (ст. 72 -
74), гарантування (охорона) конституційного ладу (ст. 5), захист суве
ренітету та територіальної цілісності України, забезпечення їі еко

номічної та інформаційної безпеки (ст. 17) тощо. Практично змістом 

безпосереднього народовладдя є всі загальносуспільні функції та 

функції окремих спільностей, які входять до політичної системи 
суспільства та системи конституційного ладу в цілому, питання 

внутрішньої і зовнішньої політики, економічні, соціальні, культурні, . . . . 
еколопчю та шш1 питання. 

Сумнів викликає конституційне обмеження кола питань, зокрема 

фінансових, які можуть бути предметом всеукраїнського референдуму. 

Отже, за своїм змістом безпосереднє народовладдя - це безпосереднє 

здійснення народом суспільних функцій. 

За формою безпосереднім народовладдям визначаються вибори, 

референдуми, народні обговорення, виявлення громадської думки то

що, які характеризуються голосуванням, обговоренням, зборами 

(зібраннями) тощо. 

Отже, безпосередню демократію можна визначити як безпосереднє 

волевиявлення всього народу або його частини з метою здійснення 

суспільних функцій шляхом виборів, референдумів або іншими, не за

бороненими Конституцією і законами формами. 

Оскільки основи безпосередньої демократії є пріоритетною скла

довою частиною конституційного ладу України (зокрема П суспільного 

ладу), його політичної системи, то вони визначаються Конституцією. 

Організація та проведення виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії передбачлені, як правило законами. 

Об'єктивно конституційне регулювання основ безпосередньої де

мократії на конституційному рівні має бути системним, повним, але 

мінімальним, визнаючи, найважливіші засади та створюючи найбільш 

сприятливі умови його організації, здійснення та гарантування . Це сто

сується в основному загальних принципів і напрямів здійснення безпо

середнього народовладдя, основних форм і механізму його здійснення 

та основних гарантій, які складають систему основ безпосереднього 
народовладдя. 
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У повному обсязі організація та проведення виборів мають регулю

ватися законами. 

Отже, конституційно-правові основи безпосередньої демократії 

мають бути передбачені положеннями Конституції і законами або за

гальними, комплексними законодавчими актами в галузі безпосеред

ньої демократії (Виборчий кодекс України або Кодекс про вибори і ре

ферендуми в Україні, інші кодифіковані акти в галузі безпосереднього 

народовладдя) про основні форми безпосередньої демократії та інсти

тути механізму їх здійснення 

Конституційні основи безпосередньої демократії мають складати їі 

загальні принципи, основні функції, основні форми, механізм здійснен

ня та найважливіші гарантії. 

1.2. Принципи безпосередньої демократії 

Суть безпосередньої демократії найбільш повно відбивається в і~ 
принципах як основних засадах їі здійснення. Вони опосередковують 

різні властивості, аспекти волевиявлення народу, закономірності його 

функціонування (дії) та розвитку. 

Конституція визначає як загальні принципи безпосередньої демо

кратії, так і інституціональні (спеціальні), зокрема принципи виборів, 

референдумів тощо. Пріоритетними є, звичайно, загальні принципи, 

які властиві всім або більшості форм безпосереднього народовладдя. 

Відповідно до змісту чинної Конституції України загальними прин-

ципами безпосередньої демократії можна вважати такі: 

- принцип суверенності народу; 

- принцип єдиновладдя народу; 

- принцип повновладдя народу; 

- принцип безпосереднього волевиявлення народу; 

- принцип поєднання безпосередньої і представницької демо-

кратії; 

- принцип пріоритетності безпосереднього народовладдя в сис-

темі демократії; 

- принцип політичного плюралізму; 

- принцип конституційності та законності; 

- принцип загальності у здійсненні безпосереднього народовладдя; 

- принцип рівності у здійсненні безпосереднього народовладдя; 

- принцип реальності безпосереднього народовладдя; 

- принцип гарантованості безпосереднього народовладдя. 

Принцип суверенності (суверенітету) народу означає верховенство 
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влади народу, відсутність над ним іншої суспільної влади всередині 

країни або за ії межами, в міжнародних відносинах. Закріплений ст. 5 
Конституції України, цей принцип є нині реальним політичним яви

щем. Він успадкований - з вилученням положення про керівну роль 

Комуністичної партії- від колишньої Конституції і утвердився з прий

НЯ1Тям Декларації про державний суверенітет України, Акrа проголо

шення незалежності України, а згодом - чинної Конституції України. 

Суверенітет народу (націі) означає верховенство влади народу як 

щодо політичних інституrів (партій, держави), так і щодо економічних, 

ідеологічниХ, соціальних та інших струкrур і окремих спільностей, а 
також незалежність, рівноправність у відносинах з іншими народами та 

державами. 

Нормативно-правовим виявом принципу суверенітету народу в 

здійсненні безпосереднього народовладдя є положення чинного зако
нодавства України (зокрема про референдуми) стосовно того, що акти 

безпосереднього народовладдя не потребують будь-якого затверджен

ня. Вони є легітимними за своєю природою. 

Принцип єдиновладдя народу означає, що народ є, як зазначено в 

ст. 5 Конституції, єдиним джерелом влади в Україні. Політичні партії, 
їхні блоки, державні органи та організації, засоби масової інформації та 

інші інститути ·суспільства й держави сприяють здійсненню влади на

родом, тобто безпосqJедньому народовладдю, але єдиним джерелом 
влади (повноважень), яку отримують органи державної влади та орга

ни місцевого самоврядування, є народ; його влада, його воля, що 
втілюється у нормах Конституції, законів та інших правових актів, у 

повноваженнях всіх органів державної влади та органів місцевого са

моврядування. 

Вельми важливо, щоб ця воля відбивала волю більшості громадян 

України, враховувала інтереси всіх соціальних груп, до того ж своєчас
но, повно та на всій території держави. 

Це, звичайно, залежить значною мірою від політичних партій, які 

за Конституцією України сприяють формуванню та вираженню 
політичної волі громадян. 

Недосконалість та малоефективність чинного законодавства Ук

раїни здебільшого пов'язані з тнм, що існуючі політичні партії, незва
жаючи на їхню багаточисельність (більше 1 ОО), ще недостатньо сприя
ють формуванню політичної волі громадян України і повному та пра

вильному її вираженню. 

Принцип повновладдя народу означає, що народ є носієм політич

ної влади в Україні в усіх сферах діяльності суспільства та держави, ор-
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І '!Іни держави та місцевого самоврядування одержують владу безпосе

редньо від народу, влада партій поширюється лише на їхніх членів і від 

імені народу можуть виступати лише органи, обрані (сформовані) та 

уnовноважені народом. Але головним змістом принципу повновладдя 

народу в сфері безпосередньої 'демокраrії є, звичайно, право народу 

uирішувати будь-які суспільні питання, за винятками, передбаченими 

Конституцією та законами. 

Принцип безпосереднього волевиявлення народу означає мож

ливість прийняття рішень народом безпосередньо шляхом голосування 

або в іншій спосіб при формуванні органів державної влади або органів 

місцевого самоврядування, прийнятті Конституції і законів чи внесенні 

до них змін тощо. 

Це не свідчить про усунення від організації волевиявлення народу 

всіх державних та громадських структур. Але їм належить, як правило, 

допоміжна роль. Це стосується, зокрема, виборчих органів (комісій), 

nолітичних партій тощо. 

Принцип поєднання безпосередньої і представницької демократії 

означає, що обговорювати та вирішувати одні й ті самі питання загаль

нонаціонального (загальнодержавного) або місцевого значення можуть 

як безпосередньо народ шляхом референдуму або в іншій формі, так і 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

Виняткове вирішення питань безпосередньо народом, без поперед

нього схвалення законопроектів Парламентом або іншими представ

ницькими органами шляхом всеукраїнського або місцевих референ

думів, має відпвоїдно до Конституції і законів обмежений характер. 

До того ж Україна належить до країн, де здебільшого поєднані ос

новні форми безпосередньої і представницької демократії. Адже в Ук

раїні проводяться, зокрема, як загальнонаціональний (всеукраїнський), 

так і місцеві референдуми ::га відповідні вибори в поєднанні з дійсно де

мократичними формами роботи парламенту -Верховної Ради України 

- і представницьких органів місцевого самоврядування. 

Принцип пріоритетності безпосереднього народовладдя означає 

пріоритет безпосередньої демократії в стосунку до представницької з 

огляду на П походження, зміст, юридичну силу актів та інші обставини. 

Вищим проявом пріоритетності безпосередньої демократії є прийняття 

конституцій шляхом загальнонаціонального референдуму та внесення 
до них змін, вирішення на референдумі питань суверенітету, незалеж

ності держав, територіальних змін тощо. 

Принцип політичного плюралізму в здійсненні безпосереднього 

народовладдя означає, насамперед, багатоманітність форм безпосеред-
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нього народовладця (виборів, референдумів, народних обговорень то

що), а також дає можливість легально діяти існуючим політичним 

партіям, за винятком тих, що заборонені Конституцією та законами, ут

ворювати різноманітні політичні партії і громадські організації та всту
пати до них. Адже відповідно до Конституції України політичні партії 
сприяють формуванню політичної волі, беруть участь у виборах, вису
ваючи практично необмежену кількість кандидатур. 

Політичний плюралізм відтворюється в багатоманітній 

політичній діяльності різних соціальних спільностей, зокрема тери
торіальних громад, трудових колективів, національних меншин, шля

хом обговорення та вирішення ними політичних питань або проведен

ня різноманітних зібрань: зборів, мітингів, походів; демонстрацій тощо. 

Принцип конституційності безпосереднього народовладця означає 

можливість визначення його найважливіших засад і принципів насам

перед і переважно Конституцією України та обмеження безпосереднь

ого народовладця лише Конституцією, звичайно, у виняткових випад
ках . Наприклад, відповідно до ст. 37 Конституції України утворення і 

діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні 

цілі та дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну 

конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення сувереніте

ту і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне за

хоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалю

вання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і 

свободи людини, здоров'я населення, забороняється. Право на свободу 

думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань та пра
во на інформацію можуть бути обмежені законом в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського по

рядку з метою запобігання правопорушенням чи злочинам, для охоро

ни здоров' я населення, для захисту репутації або прав інших людей, 

для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, 

або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя (ст. 34 
Конституції України). 

Розвиток і конкретизація положень Конституції щодо безпосеред

нього народовладця, зокрема визначення порядку організації і прове

дення виборів, референдумів та інших форм безпосереднього· народо
владдя, статус інститутів, які забезпечують його здійснення та гарантії, 
мають забезпечуватися та забезпечуються законами. 

Принцип загальності в здійсненні безпосереднього народовладдя 

означає, що кожен громадянин України має право брати участь у 

здійсненні влади незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 
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І' •ніrійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального поход-

11\СІІКЯ, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак. 

Зрештою, принцип загальності в здійсненні безпосереднього наро-

1\ІІВJІаддя відповідно до Конституції України означає, що всі громадяни 

України мають право брати участь в управлінні державними справами, 

І1)бто у здійсненні державної влади, у всеукраїнському та місцевих ре

ферендумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної вла

ди та органів місцевого самоврядування (ст. 38), а також право збира
І нея мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонст

І)Uцїі, про проведення яких завчасно сповіщуються органи виконавчої 

ІІJІади чи органи місцевого самоврядування (ст. 39).'0бмеження щодо 

rсалізації цього права зазначене в ст. 39 Конституції і може встановлю
ІІатися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної без

щ:ки та громадського порядку- з метою запобігання заворушенням чи 

'ІJІОчикам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод 

ІІІШИХ ЛЮДеЙ. 

Принцип рівності у здійсненні безпосередньої демократії означає 

ріоні умови для всіх учасників відповідних форм безпосереднього на

родовладдя, зокрема з числа кандидатів виборців та інших учасників, 

rівкість їх прав, повноважень, голосів тощо. 

Вихідним цього принципу є конституційне положення стосовно то

І 'О, що всі люди є рівні і вільні у своїй гідності та правах і що громадя

ІІИ України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними пе

ред законом (ст. 24). 
Принцип реальності безпосереднього народовладдя означає 

відповідність Конституції, законам та міжнародним стандартам існую

•Іих суспільних відносин в сфері безпосереднього народовладдя, їх 

дійсний демократизм. Це означає, насамперед, додержання періодич

ності проведення виборів та застосування інших форм безпосередньо

І'() народовладдя, зокрема референдумів, дійсний демократизм вибор

чого і референдного процесів, тобто додержання порядку проведення 

ниборів і референдумів та інших форм безпосереднього народовладдя. 

Реальність безпосереднього народовладдя означає додержання як за

гальних, так і спеціальних (інституційних) принципів безпосереднього 

народовладдя, передбачених Конституцією і законами. Зокрема, в ст. 71 
Конституції зазначається, що вибори до органів державної влади та ор

ганів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі за
гального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосу

вання. Це означає, що всі згадані види виборів за будь-яких обставин 

мають проводитися за цими принципами. 
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Принцип гарантованості безпосереднього народовладця означає 

його захищеність, непорушність, недоторканність. Цей принцип визна

чається Конституцією та законами. Зокрема, в ст. 71 Конституції Ук
раїни наголошується, що виборцям гарантується вільне волевиявлення. 

Однак чинне законодавство про вибори, референдуми та інші форми 

безпосереднього народовладця передбачає систему нормативно-право

вих і організаційно-правових гарантій, про які буде йти мова в останнь

ому розділі цього дослідження. 

Конституцією і законами системно визначаються і проголошують

ся принципи, як правило, щодо окремих загальнонаціональних форм 

безпосоереднього народовладця: принципи виборів, принципи рефе

рендумів ТОЩО. 

Зокрема, для виборів характерні принципи загального, рівного та 

прямого виборчого права при таємному голосуванні. 

На рівні територіальних громад, тобто територіальних спільностей, 

ці принципи певною мірою збагачуються, видозмінюються. Зокрема, за 

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 4) основ
ними принципами місцевого самоврядування є: 

- народовладця; 

- законність; 

- гласність; 

- колегіальність; 

- поєднання місцевих і державних інтересів; 

- виборність; 

- правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність 

в міжах повноважень, визначених цим та іншими законами; 

- підзвітність та відповідальність перед територіальними грома
дами їх органів та посадових осіб; 

. -державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування; 
- судовий захист прав місцевого самоврядування. 

Проте деякі з цих принципів локальної місцевої демократії, як вид

( но, практично тотожні загальнонаціональним принципам безпосеред
~ього народовладдя . 

1.3. Функції безпосередньої демократії 

Безпосереднє народовладдя здійснюється через систему суспільних 

функцій, які можна розрізняти за суб'єктами, об'єктами, способами, за

собами безпосереднього народовладця та іншими ознаками. 
Насамперед доцільно розрізняти функції безпосереднього народо-
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нладця за суб' єктами, тобто учасниками безпосереднього народовлад

; ~я. Це є, зокрема, функції народу, функції територіальних громад, 
функції політичних партій і громадських організацій, функції органів 

;~ержавної влади та органів місцевого самоврядування, які сприяють 

·щійсненню безпосереднього народовладдя. Найменш дослідженими 

функціями безпосереднього народовладдя за цією ознакою є функції 

народу в цілому. Називаються, як правило, лише його установча та охо

ронна функції. 

Основними функціями народу як суб'єкта влади,. як, політичної 

нації в галузі безпосереднього народовладдя об'єктивно є: функція на

буття або проголошення влади, суверенітету народом; функція во
лодіння владою, належності влади народу; функція безпосереднього 

·щійснення влади; функція розпорядження владою (надання влади, поз

бавлення влади) та функція захисту, охорони, гарантування влади. 

Функція набуrтя влади народом, проголошення влади, суверенітету на

роду означає набуrтя ним самостійності, незалежності, верховенства 

внаслідок виходу з іншої політичної спільності, відокремлення від неї, 

нідмову від визнання керівної ролі партії або верховенства іншої політичної 

сили чи в результаті іншої зміни суспільного ладу. Ця функція здійснюється 

1uляхом офіційного загальнонаціонального проголошення незалежності, 

суверенітету або переходу влади до народу, повернення влади народові 

внаслідок прийняття Конституції чи інших актів безпосередньо народом чи 

спеціально уповноваженим на те органом (установчими зборами, консти

'tуційною асамблеєю тощо) або парламентом чи завдяки прийняттю інших 

актів, які проголошують, визнають і гарантують суверенітет народу, набут

тя влади народом після звільнення від окупації, колоніалізму або іншої за

лежності, неволі. 

Функція володіння владою полягає в належності влади народові, 

наявності в нього влади як його природного права, природної власти

вості, риси. Відповідно влада народу може правомірно відійти від ньо

го лише за його згодою . 

Функція безпосереднього здійснення влади народом полягає в П 

реалізації народом шляхом вільного волевиявлення з метою прийнят

тя необхідних рішень, здійснення певних заходів (проведення ви

борів, обговорень законопроектів тощо). Здійснення влади народом 

відбувається в різних формах: у вигляді користування владою, засто

сування влади тощо. 

Користування владою полягає в одержанні народом певних 

політичних або інших благ від влади або завдяки владі (волі): прове

дення референдуму щодо суверенітету держави, щодо схвалення Кан-
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ституції або закону, щодо форми державного устрою або форми дер

жавного правління тощо. 

Застосування влади полягає в прийнятті народом рішень з питань, 

які лише він має право та зобов' язаний вирішувати: проведення обов' яз

кових референдумів, парламентських або президентських виборів 
відповідно до ~ермінів, передбачених Конституцією чи законами, тощо. 

Функція розпорядження владою полягає в наданні народом влади, 

повноважень органам державної влади та органам місцевого самовря

дування за Конституцією чи законами, у зміні цієї влади (повноважень) 

чи позбавленні їі відповідних органів державної влади чи органів 

місцевого самоврядування. 
Функція захисту, гарантування влади полягає в праві народу всіма 

можливими засобами і способами захищати, обороняти владу, не допу

скати їі втрати або повертати й, тобто гарантувати безпеку, повну і 

постійну належність влади народові. 
Аналогічні в більшості своїй функції влади властиві й територіаль

ним громадам. 

Поряд з цими функціями все більше досліджуються функції 

політичних партій і виборчих блоків партій, відповідних органів дер
жавної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема виборчих 

комісій, засобів масової інформації та інших інститутів, але вони є, зви
чайно, предметом самостійних досліджень. 

Наступну груnу функцій безпосереднього народовладдя розрізня
ють за об'єктами, тобто за сферами безпосереднього народовладдя . За 
цими ознаками розрізняють внутрішні функції - політичну, еко

номічну, соціальну, культурну (духовну, ідеологічну), екологічну- та 

зовнішні - зовнішньоекономічну, зовнішньополітичну, гуманітарну та 

оборонну. 

І Пріоритетною функцією серед об'єктних функцій є політична. Во
на опосередковує, зокрема, питання в сфері внутрішньої політики, пи

тання політичних реформ, незалежності, суверенітету держави, їі тери

торіальної цілісності, форми державного устрою, форми правління, 

формування органів державної влади, їхньої структури, складу, статусу, 

тривалості їхніх повноважень та інших суб'єктів безпосереднього на

родовладдя в політичній сфері. Вирішення цих питань може здійсню
ватися окремо або комплексно шляхом прийняття конституційних за

конів. 

Економічна функція безпосереднього народовладдя полягає у 
вирішенні найважливіших питань в економічній сфері: питань влас

ності, приватизації, націоналізації тощо. 
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Соціальна функція безпосереднього народовладдя полягає в безпо

середньому розв'язанні народом питань соціальної політики, окремих 

соціальних питань, що стосуються праці, заробітної плати, охорони 

здоров'я, соціального забезпечення, прав жінок та інших соціальних 

груп тощо. 

Культурна (духовна, ідеологічна) функція полягає, насамперед, у 

безпосередньому вирішенні народом або територіальними громадами 
питань духовного, культурного життя суспільства: освіти, мови, куль

тури, мистецтва, інформації тощо. 

Зовнішньополітична та зовнішньоекономічна функції стосуються 

переважно ратифікації міжнародних договорів, вступу до міжнародних 

організацій, питань зовнішньоекономічної торгівлі тощо. 

Функції безпосереднього народовладдя, які розрізняють за 

суб'єктами і об'єктами, опосередковують переважно зміст безпосеред
нього народовладдя. 

Найбільш поширеною є класифікація функцій безпосереднього на

родовладдя за способами і засобами його здійснення. 

За цими озн·аками розрізняю.;_:ь, зокрема, такі функції: установча, 
законодавча, контрольна, охоронна тощо. 

Пріоритетною серед них вважається, як правило, установча 

функція. Щоправда, їі розуміння далеко не однозначне. Насамперед під 
цією функцією розуміють прийняття (затвердження) конституцій, про

голошення незалежності тощо, оскільки це пов'язано із встановленням 

нового державного та суспільного ладу, нової форми правління тощо. 

Водночас установчою функцією нерідко вважають формування ор

ганів державної влади та місцевого самоврядування, тобто виборчу 

функцію або державне будівництво. 

На наш погляд, прийняття, затвердження Конституції та інших ос

новоположних нормативно-правових актів - це законодавча функція, 

а формування органів державної влади та місцевого самоврядування, 

вирішення питань державного устрою та форм правління - установча 

(державнотворча) функція. Законодавча функція народу, відповідно, 

полягає в затвердженні (прийнятті) Конституції, законів та інших осно

воположних нормативно-правових актів та у внесенні до них змін. 

Контрольна функція стосується, зокрема, питань довіри до органів 

державної влади або посадових осіб. 

За _:t~~обами здійснення безпосереднього народовладдя розрізня
ють, зоКре~~а, такі функції: інформаційну, територіальну, фінансову, ма
теріально-технічну, охоронну та ін. 

Інформаційна функція безпосереднього народовладдя полягає, на-
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самперед, у вирішенні народом інформаційних питань щодu влади на

роду та у використанні засобів масової інформації та інших засобів зби

рання, зберігання, використання та поширення інформації для прове

дення виборів, референдумів та інших форм безпосереднього народо

владдя, зокрема в процесі передвиборної агітації, у повідомленні про 

підсумки виборів тощо. 

Територіальна функція безпосереднього народовладдя nолягає у 

вирішенні народом територіальних питань, що стосуються його влади, 

у використанні існуючої системи територіального устрою (адміністра

тивно-територіального устрою) або створенні та використанні 

спеціальної системи територіальних одиниць (виборчих округів, ви

борчих дільниць тощо) для організації і проведення виборів, референ

думів та інших форм безпосереднього народовладдя, у вирішенні 

інших територіальних питань безпосереднього народовладдя. 

Фінансова функція безпосереднього народовладдя полягає у 

вирішенні фінансових питань влади народу, в тому числі питань фінан

сового забезпечення здійснення влади, зокрема фінансового забезпечен

ня організації і проведення виборів, референдумів, всенародних обгово

рень та інших форм шляхом використання бюджетних та позабюджет

них коштів. Це стосується фінансування передвиборної та іншої 

агітації, оплати праці передбачених законом учасників виборів, рефе

рендумів тощо. 

Матеріально-технічна функція безпосереднього народовладдя по

лягає у вирішенні безпосередньо народом питань матеріально

технічного забезпечення влади народу, зокрема питань, пов'язаних із 

матеріально-технічним забезпеченням організації і проведення ви

борів, референдумів та інших форм безпосереднього народовладдя: за
безпечення їх проведення приміщеннями, меблями, автоматизованими 

інформаційно-аналітичними системами, засобами транспорту, зв' язку, 

канцелярським приладдям тощо. 

Охоронна функція безпосереднього народовладдя полягає у 

вирішенні питань охорони, безпеки влади народу в цілому і безпосе

реднього народовладдя зокрема насамперед під час проведення ви

борів, референдумів та інших форм безпосереднього народовладдя 

шляхом обладнання кабін або кімнат для таємного голосування, забез

печення присутності міжнародних і вітчизняних спостерігачів, підтри

мання порядку правоохоронними органами, забезпечення зберігання 

виборчих та інших відповідних документів тощо. 
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1.4. Механізм безпосередньої демократії 

Всебічне, повне, постійне чи систематичне здійснення безпосеред

ttt.ого народовладдя об'єктивно можливе лише за наявності адекватно

І о існуючій системі безпосереднього народовладдя механізму. Цю сис-' 

1 му складають основні напрями, тобто зміст та форми безпосередньо

І о народовладдя, про які йшлося в попередній частині роботи. 
Механізм безпосереднього народовладдя згідно зі змістом поло

ІІ<ОІІЬ Конституції і відповідного законодавства України являє собою си

\' І'ему суспільно-політичних спільностей, громадян України, їх 

о 'єднань, а також державних органів і організацій та інших ор

І 'ІІнізаційно-правових і нормативно-правових інститутів. 

Основними організаційно-правовими складовими механізму безпо-

·среднього народовладдя є: 

- народ (Український народ); 

- громадяни України (виборці, кандидати, довірені особи та ін.); 

- територіальні громади; 

- спільності громадян України з числа виборців за місцем роботи 

11бо проживання в певній кількості тощо; 

- політичні партії і виборчі блоки партій; 

- громадські організації; 

- органи державної влади та посадові особи; 

- органи МІсцевого самоврядування; 

- виборчі органи (виборчі комісії); 

- засоби масової інформації; 

- державні та недержавні підприємства, установи й організації та 

їх.ні посадові особи; 
- міжнародні органи та організації та міжнародні спостерігачі; 

- інші організаційно-правові інститути. 

Пріоритетним суб'єктом безпосереднього народовладдя є народ 

України (Український народ - громадяни України всіх національнос

тей), оскільки він за Конституцією України є носієм суверенітету та 

единим джерелом влади в Україні. Але кількісний склад народу Ук

раїни далеко не у всіх випадках здійснення безпосереднього народо

владдя однаковий. 

Так, кількість виборців під час парламентських і президентських 

виборів та учасників всеукраїнського референдуму, що вносяться до 

списків виборців чи учасників референдуму, складає, як правило, 

38 - 39 млн осіб, хоча населення України близько 49 млн осіб. 
Кількість виборців, які беруть участь у названих голосуваннях, 
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складає, як правило, 60-70% з числа внесених до списків, тобто 25 
- 27 млн осіб. 

Однак в окремих випадках відповідними суб'єктами безпосеред

ньої демократії є ще менша кількість громадян. Так, відповідно до 

ст. 72 Конституції Україним всеукраїнський референдум Іlроголо

шується за народною ініціативою на висогу не менш як 3 млн громадян 
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призна

чення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не 

менш як по сто тисяч підписів у кожній області. 
Отже, народ як основний суб'єкт безпосереднього народовладдя 

може брати участь в тій чи іншій формі безпосереднього народовладдя 

як в цілому, так і частково, в конституційно або законодавчо визначеній 

чи допустимій кількості. 

Однак протягом тривалого часу вважалося, що безпосереднє на

родовладдя здійснюється народом лише в цілому (незалежно від 

кількісного складу). З прийняттям чинної Конституції України і зако

нодавства про місцеве самоврядування стало очевидним, що безпосе

реднє народовладдя може здійснюватися й окремими спільностями, 

зокрема територіальними громадами, які нині визнаються суб'єктами 

політичної системи України поряд з народом. Звичайно, тери

торіальні громади є суб'єктами місцевої, локальної демократії, але 

насамперед - безпосередньої: місцевих виборів, місцевих референ

думів тощо. 

Спірним є питання щодо визнання самостійними суб'єктами безпо

середньої демократії інших спільностей: національних меншин, трудо

вих колективів, соціальних груп, виборців за місцем роботи або прожи

вання в кількості не менш як 200 осіб або в іншій кількості, але очевид
ним є все більше визнання пріоритетними суб'єктами безпосереднього 

народовладдя двох спільностей - народу та територіальних громад, 

які складають поряд з іншими суб'єктами (державою і політичними 

партіями та їх блоками) політичну систему України. 

Найбільш чисельним суб'єктом безпосереднього народовладдя є 

громадяни України - виборці, кандидати, довірені особи, спостерігачі 

під час виборів, учасники референдумів та ін. Громадяни України чо

мусь не завжди визначаються суб'єктами політичної системи України, 

але за Конституцією України і чинним законодавством України вони 

мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеук

раїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

(ст. 38), мають право голосу на виборах і референдумах, якщо досягли 
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1 щ день їх проведення 18 років (ст. 70), тобто мають право брати участь 
у щійсненні безпосереднього народовладдя. Актуальними проблемами 
с насивність і байдужість виборців, недосконала система їх реєстрації 

( СІ(Jlадання списків виборців), підрахунку голосів, але очевидним є виз
нання громадян України на конституційному рівні суб'єктами безпосе

реднього народовладдя. 

Організаційні основи механізму безпосереднього народовладдя 

·юtадають також політичні партії, а в окремих формах безпосередньо

І u народовладдя і громадські організації. Вони беруть участь на окре
мих стадіях виборів та в інших демократичних процесах: у висуванні 

КІІІІдидатів, у передвиборній агітації тощо. 

Певною мірою у здійсненні безпосередньої демократії беруть 

у•rасть органи державної влади та місцевого самоврядування, які ор

• ·uнізують і проводять вибори (виборчі комісії) та інші форми безпосе

рІ;днього народовладдя, або сприяють цьому органи виконавчої влади 

щ органи місцевого самоврядування тощо. 

Значна роль у здійсненні безпосереднього народовладдя належить 

І'LІКОЖ друкованим і електронним засобам масової інформації, дерЖав

ним та іншим джерелам фінансування, підприємствам, установам і ор

І ' шізаціям, іншим внутрішньодержавним інститутам та міжнародним 

органам і організаціям, міжнародним спостерігачам. 

Систему нормативно-правових елементів механізму безпосереднь-

іІІ'О народовладдя складають: 

- Конституція України; 

- виборче законодавство; 

- законодавство про референдуми; 

- інше конституційне законодавство; 

- адміністративне законодавство; 

- фінансове законодавство; 
- кримінальне законодавство; 

- цивільне законодавство; 

- трудове законодавство; 

-цивільне процесуальне законодавство; 

- інші галузі та інститути законодавства; 

- міжнародно-правові акти. 

Нормативно-правовим механізмом безпосереднього народовладдя 

насамперед Конституція. Як Основний Закон і акт найвищої юридич

ної сили вона може та повинна створювати правові основи організації 

і функціонування вищої форми народовладдя. Конституція України 

11роголошує основні принципи безпосереднього народовладдя - за-
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гальні та інституційні, а також основні його напрями, форми і найваж

ливіші інститути механізму здійснення та його гарантій . 
Серцевину нормативно-правового механізму безпосереднього на

родовладдя складає профільне, тобто галузеве законодавство в сфері 

безпосередньої демократії: виборче, референдне законодавство та ін. 
Систему виборчого законодавства складають закони про вибори на

родних депуrатів України, про вибори Президента України, про вибори 

депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, про вибо

ри Верховної Ради Автономної Республіки Крим, про Центральну ви

борчу комісію. Сьогодні можна констатувати становлення системи ви

борчого законодавства та необхідність його кодифікації у вигляді Ви
борчого кодексу України або Кодексу України про вибори і референду

ми, а згодом, можливо, й Кодексу про безпосередню демократію. Скла

довою частиною галузевого законодавства є законодавство про рефе

рендуми - всеукраїнський і місцеві, про народні обговорення та ін. 

Широке коло законодавчих актів в галузі безпосередньої демократії 

складають законодавчі акти інших інститутів конституційного законо

давства та права: про громадянство, про місцеве самоврядування тощо. 

Незважаючи на виняткову розгалуженість, нормативно-правовий 

механізм безпосереднього народовладдя не обмежується консти

туційним законодавством і правом. Відносини безпосереднього наро

довладдя регулюються також нормами інших суміжних галузей 

публічного права, зокрема адміністративного, фінансового, криміналь

ного і, певною мірою, навіть нормами галузей приватного права 

(цивільного, трудового, сімейного) та інших галузей законодавства і 

права (інформаційного, митного, військового, господарського тощо). 

1.5. Форми безпосередньої демократії 

r: Безпосередня демократія, як і будь-яка влада, здійснюється в певих формах. Вони являють·собою, як правило, способи волевиявлення 

народу з метою здійснення суспільних функцій, які мають правові 

наслідки. 

Як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні народ має 

право на будь-яку форму волевиявлення крім тих, які безпосередньо за

боронені Конституцією і законами. 

Історії безпосередньої демократії відоме велике коло форм безпо

середньої демократії, зокрема: вибори, референдуми, виявлення гро

мадської думки, плебісцити, народні обговорення, народні ініціативи, 

збори, мітинги, походи, демонстрації, а також такі виняткові, немирні 
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• !юрми, як революції, повстання, громадянські війни, національно-виз

ІІОІІьні рухи та політичні страйки, протести, акції громадянської непо

І 1 •РИ, голодування, пікетування тощо. 

Конституцією України передбачені такі форми безпосереднього во

І І · ниявлення народу, як вибори, референдуми, мирні збори, мітинги, · 
1 ІІ ІХОди і демонстрації, референдні ініціативи, звернення. Відповідно до 

1 І ' 69 Конституція України передбачає й інші форми безпосередньої де
м )Кратії. 

Пріоритетними серед конституційно-правових форм безпосеред

ІІМ>Ї демократії є вибори до органів державної влади і органів місцево

ІІІ самоврядування та всеукраїнський і місцеві референдуми. В Конети

І уції України визначаються основні засади цих форм народного воле

ІНІявлення і передбачається виключне регулювання законами ор

І ІІІізації і порядку проведення виборів і референдумів . 
. Основними рисами виборів і референдумів як головних консти-

Іуційно-правових форм безпосередньої демократії є: 

- конституційність і законність виборів і референдумів; 

- демократизм виборів і референдумів; 

- вичерпна визначеність офіційних ініціаторів виборів і референ-

/Іумів; 
- вільність і гласність виборчого і референдного процесів; 

- періодичність проведення і детермінованість у часі виборів і ре-

ферендумів; 

- територіальна визначеність проведення виборів і референдумів; 

- організаційне сприяння виборам і референдумам; 

- визначеність (реєстрація) кола учасників виборів і референ-

думів; 

- фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборів і рефе

рендумів; 

- інформаційне забезпечення виборів і референдумів; 

-офіційна документованість виборів і референдумів та обов'яз-

ковість прийнятих на них рішень; 
-гарантованість виборів і референдумів . 

Конституційність і законність головних форм безпосередньої демо

кратії полягає насамперед у передбаченні і всебічному регулюванні цих 

форм Конституцією України (ст. 5, 38, 69-74, 92, 156) і відповідними 
законами та в реалізації їх у повній відповідності до положень Консти

туції і законів. 

Демократизм виборів і референдумів як· форм безпосередньої де

мократії полягає в тому, що вони проводяться на основні принципів за-
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гального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосу

вання, які вважаються міжнародними стандартами безпосередньої де"' 

мократії. В Україні право голосу на виборах і референдумах мають усі 

громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років. Не ма
ють права голосу лише громадяни, яких визнано судом недІєздатними. 

Вибори і референдуми в Україні мають масовий характер: в них, як 
правило, бере участь більшість громадян України, які досягли 18 років. 
Про це свідчать, зокрема, парламентські та президентські вибори, що 

проводилися після проголошення незалежності України, та всеук

раїнські референдуми 1991 і 2000 рр. Ці форми безпосередньої демо
кратії в Україні, як правило, відповідають міжнародним стандартам де

мократії і стали традиційними для України. 

Вичерпна конституційно-правова визначеність ініціаторів виборів і 

референдумів полягає у всебічному і повному визначенні Консти

туцією і законами України суб'єктів проголошення (оголошення) і при

значення виборів і референдумів, якими вважаються насамперед Ук

раїнський народ в кількості не менше трьох мільйонів громадян Ук

раїни, Верховна Рада України, Президент України, Центральна вибор

ча комісія та інші суб'єкти. 

Вільність виборів і референдумів полягають в тому, що вони є пра

вом, а не обов'язком·громадян України і ніхто не має права примусити 

їх брати чи не брати участь у виборах і референдумах. Відповідно до 

ст. 71 Конституції України виборцям гарантується вільне виявлення. 
Гласність виборів і референдумів полягає в тому, що про всі стадії ви

борчого процесу інформуються виборці та відповідні органи державної 

влади і місцевого самоврядування, за винятком голосування. До того ж 

вибори і референдуми проводяться за участю міжнародних і вітчизня

них представників (спостерігачів). 

Важливою рисою виборів і референдумів є їх періодичність та де

термінованість у часі. Зокрема, періодично проводяться парламентські, 

президентські і місцеві вибори. Так, чергові вибори до Верховної Ради 

України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повно

важень Верховної Ради України (ст. 77 Конституції України), а чергові ви
бори Президента України провадяться в останню неділю жовтня п'ятого 

року повноважень Президента України (ст. 103 Конституції України). 
Вибори і референдуми оголошуються або призначаються 

відповідними передбаченими Конституцією і законами органами дер

жавної влади за певний час до дня голосування (2, 3, 4, 6 місяців). Голо
сування відбувається праrяrом одного дня, як правило, у неробочий день. 

Територіальна визначеність виборів і референдумів полягає в тому, 
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що вони-проводяться у межах певних територіальних одиниць (вибор

ІИХ округів, виборчих дільниць тощо), утворення яких передбачається 

· щконами. 

Організаційне сприяння виборам і референдумам - державне і 

1 ромадське - полягає в утворенні та забезпеченні функціонування 

нротягом законодавчо визначеного часу спеціальних виборчих органів 

- виборчих комісій. · Утворюються, зокрема, Центральна виборча 

комісія, яка нині є постійно діючим державним органом, а також ок

ружні, територіальні та дільничні виборчі комісії. Центральна виборча 

омісія є органом, який забезпечує організацію підготовки і проведен-

Іш виборів Президента України, народних депутатів України, а також 

nсеукраїнських референдумів. 

Вона складається з 15 членів Комісії, серед яких Голова Комісії, за
·rупник Голови Комісії, Секретар Комісії. Не менш як третина членів 

Комісії повинні мати вищу юридичну освіту. 

Фактично єдиними органами для всіх видів виборів і референдумів 

й дільничні виборчі комісії. 

Окружні і територіальні виборчі комісії утворюються залежно від 

uидів виборів і референдумів. 

Виборчі комісії та комісії з референдумів, за винятком Центральної 

виборчої комісії, є громадськими формуваннями, які утворюються 

нредставницькими органами місцевого самоврядування - місцевими 

радами - незалежно від виду виборів і референдумів, що є вкрай па

радоксальним,явищем, особливо стосовно виборчих комісій - окруж

иих, територіальних і дільничних, які організують і проводять парла

ментські та президентські вибори, адже ради вирішують в даному разі 

питання загальнодержавного значення, питання "великої политики". 

Визначеність кола учасників виборів і референдумів полягає на

самперед у складанні списків виборців і учасників референдумів, що є 

своєрідною формою їх реєстрації, а також у реєстрації кандидатів 

(списків кандидатів), які балотуються у народні депутати України, на 

пост Президента України, у депутати місцевих рад, на посади 

сільських, селищних, міських голів тощо. 

До того ж Конституцією України і чинним законодавством визнача

ються певні вимоги до учасників виборчого процесу: до виборців (до

сягнення 18 років на день проведення виборів і референдумів), до кан
дидатів (щодо віку, тривалості проживання на території України тощо) 

та інших учасників виборчого процесу. 

Фінансове забезпечення виборів і референдумів полягає, зокрема, 

у фінансуванні роботи відповідних комісій за рахунок коштів Держав-
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ного бюджету, що передаються у розпорядження Центральної вибор

чої комісії, і фінансуванні передвиборної агітації, що здійснюється за 

,рахунок коштів Державного бюджету, а також коштів політичних 

партій, виборчих блоків партій, кандидатів, пожертвувань фізичних і 

юридичних осіб. 

Матеріально-технічне забезпечення виборів і референдумів поля

гає насамперед у забезпеченні виборчих комісій приміщеннями, облад

нанням, у виготовленні необхідної кількості кабін для голосування та 

скриньок, забезпеченніканцелярським приладдям, транспортом, засо

бами зв'язку, зберігання виборчої документації тощо. 

Інформаційне забезпечення виборів і референдумів полягає в 

обов' язковості поширення відомостей про всі основні стадії виборів і 

референдумів, їх учасників, зокрема в інформуванні населення про 

списки виборців, про біографічні дані і програми кандидатів. 

Зокрема, Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення пе

редвиборних плакатів політичних партій, виборчих блоків партій, спи

сків кандидатів у депутати тощо. 

Офіційна документованість виборів і референдумів та обов' яз

ковість прийнятих на них рішень полягає у законодавчому визнанні ви

борчих документів документами суворої звітності (виборчі бюлетені 

та ін.), а рішення, прийняті під час виборів і референдумів, не потребу

ють будь-якого затвердження. Хоча деякі рішення, зокрема про обран

ня народного депутата України, можуть бути оскаржені. 

Гарантованість виборів і референдумів полягає у наявності перед

бачених Конституцією і законами нормативних і організаційних га

рантій, зокрема юридичної відповідальності - конституційно-право

вої, адміністративно-правової і кримінально-правової- за порушення 

законодавства про вибори і референдуми . 
. Інші конституційно-правові форми безпосередньої демократії не 

мають більшості рис, властивих виборам і референдумам (визначеність, 

державне і громадське забезпечення, сприяння, гарантування тощо). 

Значна кількість цих форм передбачена Конституцією України або окре

мими законами, але порядок реалізації, проведення цих форм законодав

чо, як правило, не визначені, хоча це визначення об'єктивно необхідне. 

Поряд із виборами до органів державної влади та до органів місце

вого самоврядування, всеукраїнським і місцевими референдумами 

Конституція передбачає такі форми, як референдну ініціативу щодо 

проведення всеукраїнського референдуму (ст. 72 Конституції України), 
збори, мітинги, походи, демонстрації (ст. 39 Конституції України). Але 
в ст. 39 Конституції України зазначається, що громадяни України мають 
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право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 
r1емонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи ви

конавчої влади чи органи місцевого самоврядування. 

Обмеження щодо реалізації цього права, зазначається в цій же 

статті Конституції, може встановлюватися судом відповідно до закону і 

JІИШе в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з 

метою запобігання правопорушенням чи злочинам, для охорони здо

ров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Прикладом та

ких явищ були події в Україні, зокрема в Києві, в березні 2001 р. 
· Ряд форм безпосереднього народовладдя передбачено окремими за

конами. Так, в ст. 46 Закону України "Про всеукраїнський і місцеві ре
ферендуми" передбачено можливість проведення дорадчих опитувань 
Іромадян України (консультативних референдумів), ст. 47 цього ж Зако
ву передбачена можливість опитування громадської думки. 

Зокрема, в ст. 46 названого Закону зазначається, що з метою виявлен-
11.11 волі громадян під час вирішення важливих питань загальнодержавно

І 'О або місцевого значения у передбаченому цим Законом порядку мо

жуть проводитися всеукраїнські та місцеві опитування громадян України 

(консультативні референдуми). Результати дорадчого опитування розгля

дІІються і враховуються при прийнятті рішень відповідними державними 

uрІ'анами, тобто безпосередньо не мають вирішального значення. 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає 

такі форми безпосередньої демократії (місцевого самоврядування), як 

місцеві референдуми (ст. 7), загальні збори громадян (ст. 8), місцеві 
ініціативи (ст. 9), громадські слухання (ст. 13). 

Відповідні форми безпосередньої демократії передбачені Законом 

України "Про столицю України- місто-герой Київ" (ст. 8), Консти
·rуцією Автономної Республіки Крим (ст. 6) та рядом інших нормаrив-
110-nравових актів. 

В цілому форми безпосередньої демократії можна умовно поділити 

ІІ а кілька видів : 

1) за правовими основами здійснення безпосередньої демократії у 
11ідповідних формах - конституційні і законодавчі; правові і непра

оові; легітимні і нелегітимні; обов'язкові і факультативні; 

2) за умовами (місцем і часом проведення): за місцем- на всеук

раїнські і місцеві; за часом - на чергові і позачергові; періодичні, ра

'!ОВі тощо; 

З) за змістом питань, що обговорюються і вирішуються - на кон
ституційні, законодавчі, адміністративно-територіальні, міжнародно

nравові тощо; 
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4) за наслідками здійснення відповідних форм безnосередньої де
мократії - на дійсні і недійсні; імперативні, вирішальні і консульта

тивні тощо. 

Об'єкrnвно необхідно прийняrn новий Закон про всеукраїнський референ

дум та поряд із законами про mловні загальноукраїнські (всеукраїнські) форми 
безпосередньої' демокраПі- вибори і референдуми - закони про іюuі, при
наймні'ю:>нС1:ИІ)'Ційні форми безпосер<ЩНЬОЇ демократії: про мирні збори, мітин
rи, походи, демонс-rрації, а також прийняrn або поновиrn закони про місцеві 

{ ~ми безпосередньої демократії: про місцеві вибори, місцеві ініціаrиви, за
Lгальні збори rромадян, тощо. 
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Розділ 2 
• 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИБОРІВ 
ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 

2.1. Поняття виборів як провідної форми 
безпосередньої демократії 

Виборче право - один із найдавніших інститутів публічного права. 

'Іш·альні голосування були притаманні ще давнім демократіям, потім 

1 ривалий час не застосовувалися в суспільній практиці, з'явилися знову 

11 зародковому стані тільки у XVIII ст. , а отримали свій розвиток у 

ІХ ст. І. Вибори як спосіб формування структур парламентського типу 
Іуди закріплені вже в перших конституціях Європи, зокрема в акті під 

ІІUЗвою "Правовий Уклад та Конституції відносно прав і вольностей 

11ійська Запорізького", відомому в світі як Конституція України 1710 р. 
1 стьмана Пилипа Орлика. Поряд з принципами діяльності органів дер

жавної влади фіксувалися також і положення щодо порядку та строків 

~· кликання вищого представницького органу тих часів- Генеральної 

І'ІІДИ 2. 

У сучасних умовах вибори є найбільш поширеною формою прям~ 
1 о народовладдя, яка постійно та періодично застосовується у 

ІіJІьшості країн світу. Шляхом виборів формуються різні органи 

нублічної влади як державні інституції---; парламенти, посади глав дер-

118, іноді глав урядів, судові органи та органи місцевого самоврядуван
ІІJІ. 

Конституція України також визначає вибори як одну із пріоритет

них форм народовладдя для України. Нині шляхом виборів обирається 

!!резидент України, народні депутати України, депутати Верховної Ра-

1\И Автономної Республіки Крим, представницькі органи місцевого са

моврядування та сільські, селищні, міські голови. 

У науковій конституційній (державно-правовій) літературі- як за
рубіжній, так і вітчизняній - існує розмаїття точок зору з приводу ро

'Іуміння та визначення інституту виборів. Зокрема, з дослідженнями 

·ус пільних відносин останніх років пов' язане визначення професора 
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М.І. Корнієнка, який слушно вважає, що вибори - це є акт самовряду

вания народу з. В .В . Маклаков визначає вибори як процедуру форму
ванІІЯ шляхом голосувания уповноважених осіб державного органу або 

надання повноважень посадовій особі, коли на кожний отриманий та

ким чином мандат можуть претендувати в установленому порядку два 

кандидати чи більше 4. Французький державознавець М. Прело визна
чав вибори як "змагання кваліфікованих юридично воль заради мети 

провести призначення" s. Існують й інші точки зору щодо інституту ви
борів. Виходячи з цих міркувань, у найбільш загальному вигляді вибо

ри можна визначити як волевиявлення народу з метою формування 

складу органів державної влади та місцевого самоврядування. Проте, 

на нашу думку, аналіз уже існуючих наукових підходів, а також 

суспільно-політична практика останніх десятиліть свідчать, що · зро

зуміти поняття інституту виборів можна виключно за умов комплексно

го розгляду виборів. 

У демократичному суспільстві (а тільки при такому суспільстві мож

на говорити про реальні та соціально-значимі вибори) вибори за своєю 

суттю - це прояв реальної волі народу, процес виявлення та здійснення 

такої волі. Адже суспільство як асоціація вільних і рівноправних людей 

для підтримки свого оптимального функціонування й постійного відтво

рення мусить певним чином самоорганізуватися і структуруватися. Та

ким чином, за умов саме демократичного суспільства існує постійний і 

самостійний напрям у його діяльності - періодичне формувания влас

них владних структур, які б задовольняли інтереси та прагнення кожно

го члена суспільства, а також раціональне існування всього суспільства 

взагалі. 

Це, передусім, стосується створення державних інституцій, а також 

формувания органів місцевого самоврядування. Способом, в який 

суспільство організовує владу, тобто створює представницькі органи 

для й здійснения всередині самого себе, і є вибори. Отже, зміст виборів 

як політичного суспільно-правового інституту, полягає в тому, що саме 

волею народу здійснюється конституювання та відтворення як пред

ставницьких органів державної влади, так і органів місцевого самовря

дування, надання обраним представникам владних повноважень у ме

жах їх законодавчої, насамперед конституційної, компетенціl.J 
Такий підхід дає підстави характеризувати вибори як вид установ

чої влади народу, як державотворчу функцію суспільства. Вважаємо, 

що у класичній теорії розподілу влади на законодавчу, виконавчу та су

дову має бути знайдене окреме місце й для установчої, виборчої влади, 

через яку проявляється народний суверенітет. У цьому плані піддається 
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·умніву загальноприйнята наукова концепція виборів як державно-пра
нового інституту, хоча більшість конституціоналістів традиційно ще з 

рндянських часів дотримується саме такого розуміння виборів, або, 

11ринаймні, не заперечує його 6. · 
Звичайно, в умовах неправавої держави, коли всі політичні від~ 

~· ини, у тому числі й виборчі: були монополізовані державою, не було 

реальної можливості та соціальної потреби оцінювати цей інститут як 

нублічний, як суспільний. До того ж сама виборча система з моменту й 

~" І 'ановлення працювала на відчуження як окремого пересічного грома

J(нвина, так і народу взагалі від участі у виборах до своїх представниць

ких органів. Проте сучасні умови становлення саме політичної демо

кратії вимагають орієнтації на сприйняття політичної влади як 

·успільного політичного надбання всього народу, а відтак, існує на

І ІUІьна потреба у нових підходах до організаційно-правових форм вста

щншення цієї влади. 

На нашу DУМ~ навіть за умов проведення дослідження у галузі 
коІІстfuУційного права nри аналізі виборів не можна обмежуватися 
1 ільки нормативно-правовими підходами, абсолютизуючи тим чи 
ІІІШИМ чином їхню суть, оскільки вибори як соціальне явище завжди 

JІ()в'язані з усім суспільством і, насамперед, з його політичною систе

мою. Аналізу виборів як суспільно-політичного інституту сприятиме 

розгляд їх сусПільних функцій. Узагальнюючи науковий доробок з цьо

ІО питання і маючи власне уявлення щодо соціального призначення ви

юрів, можна виділити принаймні кілька найважливіших функцій ви
юрів у регулюванні суспільних відносин. 

По-перше, вибори є важливим інструментом реалізації народного 

•уверенітету. Адже виборча влада проявляється саме у фундаменталь
ІІОму розподілі між суспільством і державою функцій політичного вла

;щрювання і управління. 

Основне призначення виборчих технологій у будь-якій їх мо-

1\Ифікації- зібрати окремі частинки народного суверенітету, носієм яко

І 'О є кожний громадянин держави, а потім у сконцентрованому вигляді 

J\ ·легувати його законно обраним представникам для здійснення їхніх 

новноважень. Підставою цього у будь-якій країні є конституційні уста

вовлення. Зокрема, ст. 5 Конституції визначає, що носієм суверенітету та 
единим джерелом влади в Україні є народ. Через вибори як форму безпо

середнього народовладдя народ обирає своїх представників, наділяє їх 

мандатом на здійснення його суверенних прав. Тим самим реалізується 

одне із найважливіших політичних прав громадян брати участь в уп

равлінні державними справами. Загальна декларація прав людини, прий-
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нята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 1948 р., 
визначила, що "воля народу має бути основою влади уряду : ця воля по

винна знаходити своє відбиття у періодичних і не сфальсифікованих ви

борах, які мають проводитися при загальному, рівному виборчому праві 

шляхом таємного голосування або з допомогою інших рівнозначних 

форм, що забеЗпечують свободу голосування" 7. 
По-друге, в сучасній державі проживають, як правило, багато на

родів і національних меншин, проте етнічна, національна ознака не є 

визначальною для формування системи народовладдя, і зокрема ви

борів . Право обирати та бути обраним пов'язується насамперед з 

політичною ознакою - належністю до громадянства даної держави. 

Отже, на нашу думку, за умов належності до громадянства держави 

представників певної нації, вибори виступають одночасно й однією із 

· форм здійснення права національного суверенітету. 

Відночас слід відзначити, що питання реалізації права національного 

суверенітету в ході організації і проведення виборів у різних країнах ма

ють свої особливості, що пояснюється історичним, соціальним, політич

ним розвитком кожної держави. В деяких державах мінімальне представ

ництво національних менпшн обов' язково гарантується. Зокрема, в Сло

венії італійська та угорська етнічні общини можуть обирати по одному 

депутту до Національних Зборів. В Польщі Конституційний трибунал 

постановив, що списки зареєстрованих організаціями національних мен

шин на їх прохання можуть враховуватися при розподілі парламентських 

місць, навіть якщо вони не набрали необхідних для проходження до пар

ламенту п'яти відсотків. Аналогічне правло існує і в німецькому виборчо

му законодавстві. В Україні в ході загальнодержавних виборів реалізація 

права національного суверенітету забезпечується під час формування ви

борчих округів. Зокрема, законодавством передбачено, що місцевості, в 

яких компактно проживають окремі національні меншини, не повинні ви

ходити за межі одного виборчого округу. У випадках, коли кількість ви

борців, що належать до національної меншини є більшою, ніж необхідно 

для формування одного виборчого округу, округи формуються таким чи
ном, щоб хоч би в одному з них виборці, що належать до національної 

меншини, становили більшість від кількості виборців у виборчому окрузі. 

На місцевих виборах передбачений поряд із загальним і спеціальний по

рядок участі громадян кримськотатарської, болгарської, вірменської, 

· грецької та німецької національностей у виборах депутагів місцевих рад 

в Автономній Республіці Крим 8. 

По-третє, через вибори як демократичну форму обрання представ

ників народу забезпечують легітимність, стабільність, поступоВlсть 1 
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наступність державної влади. Проте різні політичні, соціальні, еко

номічні умови того чи іншого суспільства впливають на характер засто

сування інституту виборів у конкретних суспільно-політичних відноси

нах. Так, на відміну від сучасних розвинутих демократій, де вибори є 

звичайною процедурою у функціонуванні влади, для країн перехідних 

демократій національна інституалізація виборів є доленосним, фунда

ментальним питанням. І хоча вибори як окрема форма народовладдя є 

лише одним із моментів у становленні та організації демократичної си

стеми влади, саме в них проявляється змагальний характер і справжня 

суть демократії як громадянської форми політичної свободи - базової 

основи формування громадянського суспільства та правової держави. 

Ось чому зі становленням національних виборчих систем пов'язують

ся майбутні довгострокові альтернативи розвитку перехідних 

суспільств: або через виборче право демократичним і законним шляхом 

nерейти від закритого суспільства, від неполітичних форм організації 

влади до функціонування громадянського суспільства і правової держа
ви, інститути влади якої залежні від народу і відповідальні перед ним, 

або відцати долю держави у руки корпоративних груп, кланів, чинов

ників і побудувати якусь корпоративну, чи адміністративно-бюрокра

тичну, чи тоталітарну державу, де народ як·єдиний суб'єкт суспільної 

влади буде фактично усунений від неї. Саме тому виборче право, а 

відповідно і виборче законодавство, за своєю соціальною значимістю 

прирівнюється до конституцій держав, і навколо питання вибору ви

борчої системи та проведення самих виборів точсrrься дискусії, виника

ють конфлікти й непорозуміння між представниками гілок влади, роз

rоr:гається вес~ сп~~ суспільно-полуичних сил, зацікавлених у тому 
•1и шшому варшнт11х застосування. 

Кампанії, дискусії щодо можливості, доцільності, необхідності пе

реносу або навіть відміни чергових виборів мали місце у багатьох по

страдянських державах. Відбувалися вони в Росії у період підготовки 

парламентських ( 1995 р. ), президентських ( 1996 р.) виборів. Мали 

місце і в Україні навесні-влітку 1997 р., ініційовані як Президентом, так 
і частиною народних депутатів. В окремих колишніх радянських рес

публіках, а нині самостійних державах, зокрема в Білорусії, Казахстані, 

Узбекистані, Азербайджані, чергові вибори були перенесені. 

Проте до проведення подібних акцій треба ставитись з великою 

обережністю . Політичні вибори проводяться не через чиєсь бажання, а 

тільки тому, що так передбачено чинною Конституцією держави як 

nолітичним договором між суспільством і державою в установленні 

nравового механізму реалізації взаємних прав, обов' язків, порядку та 
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відповідальності. Такою є реальна ціна переходу до системи справжнь

ого народовладдя, що грунтується на волевиявленні громадян, їхньому 

об'єктивному політичному праві бути суб'єктом влади. 

По-четверте, через вибори як форму відносно якісного відбору або 

своєрідного фільтру складу представницьких органів забезпечується 

принаймні формальна, початкова основа для ефективного функціону

вания державного механізму та виборних органів місцевого самовряду

вання. Саме періодичні вибори дають змогу вивільнитися від 

непопулярних особлистостей, від застарілих інститутів, структур, 

політичних тенденцій тощо. 

По-п'яте, ще одна соціальна функція виборів у вузькому (приклад

ному) розумінні полягає в тому, що вибори є одним із найважливіших 

способів формування і суспільної думки, і суб'єктів вираження наст

роїв суспільства. 

За своєю формою вибори - це форма безпосереднього народо

владдя, що здійснюється в умовах демократичного суспільства та пра

вової держави тільки в порядку, передбаченому Конституцією та зако

нодавством. 

Тобто щодо форми здійснення виборів, то тут, з нашого погляду, ос

новним виступає розуміння виборів як юридичного процесу. Адже ви

ди юридичного процесу групуються за предметною ознакою, коли в ос

нову класифікації покладені певні галузі матеріального права: криміна

льного, цивільного, адміністративного тощо. Проте підстав для кла

сифікації різновидів юридичного процесу насправді набагато більше. 

Зокрема, за функціональною ознакою можна виділити чотири основні 

види процесів: установчий, правотворчий, правозастосовний, кон

трольний9. 
Прикладом установчого виду юридичного процесу є виборчий про

цес, який є внутрішньо цілісний та обособлений і розгортається у вигляді 

послідовно-регламентованих, спрямованих на забезпечення проведення 

виборів стадій. Найважливішою стадією виборчого процесу є голосуван

ня. Таким чином, за формою здійснення вибори можна розглядати як спе

цифічну, врегульовану Конституцією та законами держави діяльність 

уповноважених органів і громадян, спрямовану на формування представ

ницьких органів державної влади та місцевого самоврядування. 

На сьогодні інституалізація виборів у національному консти

туційному праві як суспільно-правового явища знаходить своє відбит

тя загалом в існуванні об'єктивного виборчого права 10 і адекватної йо
му системи виборчого законодавства. Зазначимо, що протягом досить 

тривалого часу за умов радянської виборчої системи інституту вибор-
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•юго права та виборчому законодавству, як в практиці державного 

Іудівництва, так і в науці державного права, не надавалося належного 

•tвачення, оскільки, з одного боку, виборчі суспільні відносини в основ

ІІОму взагалі не мали юридичної регламентації, а з іншого - навіть за 

умов нормативного регулювання не можна було вести розмову про 

щщсне систему виборчого законодавства. Навіть формально система 

11иборчого законодавства як система певних законів однієї галузі, що 

об'єднані спеціальним предметом регулювання, була відсутня протя

І 'ОМ семидесяти років існування радянської виборчої системи. Пріори

І'стними джерелами норм виборчого права виступали Конституції 

СРСР і Конституції УРСР з їх досить широким регламентуванням 

11ринципів виборчого права, виборчої правосуб'єктності громадян, 

інших засад здійснення виборів, а потім законодавець, обминаючи 

rі вень законів, фактично зводив правове регулювання виборів до підза
t<nнних актів: інструкцій (20-і - 30-і роки), положень (30-і - 70-і ро

ІШ). Один із найвідоміших дослідників виборчого права в СРСР профе

·ор A.l. Кім, аналізуючи стан справ у цій галузі, ще у 60-і роки пору
шував проблему невідповідності правового регулювання виборів тому 

11ажливому.політичному значенню, яке вони мають у здісненні народом 

І\Jlади 11. Щоправда, після прийняття Конституції СРСР (1977 р . ) іКон
~титуції УРСР (1978 р.) правове регулювання виборів до органів дер
жавної влади УРСР здійснювалося на основі Конституції і законів 

УРСР, проте говорити про існування цілісної системи виборчого зако

нодавства можна тільки умовно, оскільки панувала певна обмеженість 
11равового регулювання процедури виборів. 

Нинішня ж практика проведення виборів, детальне вивчення їх~ 
конодавчої бази, аналіз наукової літератури дає змогу охарактеризувати 

ниборче право як комплексний інститут конституційного права. 

На відміну від старого порядку радянської виборчої системи, коли 

більшість організаційних, технічних, фінансових відносин у процесі 

виборів не мали взагалі жодного правовоГо забезпечення і вирішува
лися тільки засобами соціального механізму регулювання суспільних 
відносин, в нових політичних, економічних умовах ці відносини мають 

певне юридичне закріплення, що передбачає залучення до правового 

регулювання виборчого процесу інших галузей права та законодавства. 

Існування комплексного інституту виборчого права є не тільки науко

вою проблемою, а має практичний характер, пов'язаний, насамперед, з 

проблемами захисту виборчих прав громадян, ефективного проведення 

виборів, забезпечення доступності, узгодженості у правозастосуванні 

nри nроведенні всіх видів виборів у державі. Обгрунтування 
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доцільності існування комплексного інституту виборчого права має 

сугтєво вплинути у майбутньому на процеси систематизації (як інкор

порації, так і кодифікації) виборчого законодавства . 
• Розуміння виборів як виборчого процесу потребує розподілу норм 

виборчого пра_!3а на матеріальні, що визначають права, принципи, га

рантії, обсяг компетенції тощо, і процесуальні, що встановлюють поря

док регламентації здійснення прав, принципів тощо, передбачених ма

теріальними нормами. 
Правові норми, сукупність яких утворює об'єктивне виборче пра

во, відповідним чином проявляються зовні у певних матеріальних дже

релах, формах права, тобто виборче право знаходить своє правове 

оформлення у виборчому законодавстві . 

Систему комплексного інституту виборчого законодавства склада

ють декілька груп нормативних актів. 

Основу цієї системи становить Конституція України. Консти

туційне нормативно-правове регулювання виборів охоплюється. як 

розділом ПІ Конституції- "Вибори. Референдум", так і імпліцитними 

нормами суміжних розділів. 

Другим основним елементом системи виборчого законодавства ви

ступають власне спеціальні номінальні конституційні виборчі закони: 

Закон України "Про вибори народних депутатів України" 12, Закон Ук
раїни "Про вибори Президента України" 13, Закон України "При вибо
ри депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" 14, 

Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Рес

публіки Крим" 15, Закон України "Про Центральну виборчу комісію" 16 

та інші законодавчі акти, що приймає Верховна Рада України . 

Третю групу законодавчих актів системи виборчого законодавства 

складають нормативно-правові акти конституційного законодавства Ук

раїни, зокрема: Закон України "Про громадянство" 17, Закон України "Про 
. об' єднання громадян" 18, Закон УкраІни "Про державні символи" 19 та ін. 

Четверту, найбільшу складову системи виборчого законодавства 

становлять галузеві нормативні акти суміжних галузей, якими регулю

ються певні процедури виборчого процесу та інститути виборчого пра

ва. Йдеться про норми адміністративного, трудового, житлового, 
кримінального, кримінально-процесуального, фінансового законодав

ства, які протягом певного часу вже були задіяні при правовому регу

люванні виборів, а також про нові для виборчого процесу норми 

цивільного, цивільно-процесуального, пенсійного, господарського, 

митного, інформаційного законодавства, законодавства про освіту, 

банківського, податкового і навіть екологічного законодавства та ін . 

36 



Отже, вибори - це політичний суспільно-правовий інститут, який за 

~носю суттю є проявом реальної волі народу, процесом здійснення цієї волі. 

Шляхом волевиявлення народу здійснюється конституювання та 

11ідтворения як органів державної влади, так і органів місцевого само
нрядування, надання обраним представникам владних повноважень у 

межах їхньої законодавчої, насамперед конституційної компетенції, 

ІІСтановлення змісту владного мандата. На відміну від традиційного на

укового тлумачення радянського державного права, сучасна наука може 

розглядати вибори (в даному разі вибори народних депутатів України, 

11ибори Президента) як державно-правовий інститут тільки за призна

• • енням, оскільки головним об'єктом·виборів в загальному вигляді вис

тупає державна влада. Вибори відбуваються за допомогою держави, під 

КUІtтролем держави, проте основним суб'єктом виборів у широкому ро~ 

'tумінні виступають громадянин, суспільство, народ. Здійснення 

1шборів не вкладається сьогодні в рамки жодної з існуючих гілок дер

жавної влади, закріrшеної в Конституції, хоча при їх проведенні кожна 

., гілок влади має свої певні повноваження. 
За своєю формою вибори - це здійснення безпосереднього наро

;щвладдя, що реалізується в умовах демократичного суспільства та пра

ІІІ)ВОЇ держави тільки в порядку, передбаченому Конституцією та зако

ІІОМИ . Тобто за формою здійснення вибори можна розглядати як спе-

1\Ифічну, врегульовану діяльність уповноважених органів і громадян, 

· нрямовану на формування органів державної влади та органів місце

ІІОГО самоврядування. 

Отже, виходячи з розглянутих змісту, суті та форми реалізації ви

орів, можна запропонувати наступне визначення цього явища. Вибори 

- це передбачена Конституцією та законами України форма прямого 

народовладдя, яка є волевиявленням народу, що здійснюється шляхом 

таємного голосування, щодо формування конституційного якісного та 

кількісного складу органів державної влади та органів місцевого само

ирядування. 

Як зазначалося вище, правова (юридична) інституалізація виборів 

'\находить відбиття в існуванні об ' єктивного виборчого права. В науці 

конституційного (державного) права існує кілька тенденцій щодо пред

мета правового-регулювання виборчого права. На нашу думку, виборче 

нраво - це система юридичних норм, які регулюють процес форму

вання виборчих органів державної влади та органів місцевого самовря

дування шляхом вільного голосування. Інститут виборчого права - це 

комплексний інститут права, оскільки за умов єдиного предмета регу

лювання включає норми різних галузей права. 
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Матеріальним, зовнішнім проявом об'єктивного виборчого права 

виступає система виборчого законодавства, яку розглядаємо як су

купність законів України та приписів, що регулюють суспільні відноси

ни в процесі здійснення всіх видів виборів в Украї~ 

2.2. Виборча система Україин та їі принципи 

Вибори - надзвичайно багатогранне суспільне явище. Як відзна

чав німецький державознавець Г. Май єр, в загальнонаціональному мас

штабі вибори- це наймасовіший процес, який знає право 20. 

Наука конституційного права, в тому числі національного, розгля

дає поняття виборчої системи у двох значеннях. В широкому сенсі під 

виборчою системою розуміється система суспільних відносин, що 

охоплює порядок організації і проведення виборів представницьких ор

ганів державної влади та органів місцевого самоврядування. З цієї точ

ки зору виборча система України - це сукупність всіх видів виборів, 

що відповідно до Конституції та законодавства України відбуваються 

на території держави. Водночас термін "виборча система" застосо

вується й у більш звуженому його значенні, а саме: це є спосіб визна

чення результатів виборів, від якого залежить порядок розподілу депу

татських мандатів і сам механізм організації виборів . Трактування ви

борчої системи як системи суспільних відносин дає змогу класифікува

ти вибори за ознаками. 

Залежно від підстав можна визначити кілька класифікацій видів ви

борів. 

За територіальною ознакою вибори слід розрізняти : 

а) загальнонаціональні (загальнодержавні), що здійснюються на те

риторії всієї країни - вибори до Верховної Ради, вибори Президента; 

б) місцеві (іноді їх називають локальними, комунальними, 

адміністративними)- вибори до представницьких органів місцевого 

самоврядування (сільських, селищних, міських, районних у містах, 

районних, обласних рад та сільських, селищних;міських голів) . 

За суб'єктами розрізняють: 

1) вибори народних депутатів України; 
2) вибори Президента України; 
З) вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 
4) вибори депутатів сільських, селишних, міських, районних у 

містах, районних, обласних рад; 
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5) вибори сільських, селишних і міських голів. 
За часом проведення вибори поділяються на: 



1) чергові, що проводяться в період закінчення строку повноважень 
(легіслатури), передбаченого Конституцією та законами України для 

функціонування певного виду виборного органу або посади; 

2) позачергові або дострокові, що проводяться в разі дострокового 
нрипинення строку повноважень, передбаченого Конституцією Ук
раїни та законами України для функціонування певного виду виборно

Ш органу або посади; 

З) повторні, що проводяться у випадках, коли вибори у виборчому 

окрузі визнані 11едійсними або такими, що не відбулися; 
4) вибори замість депутатів, голів (сільських, селищних, міських 

рад), які вибули. Такі вибори проводяться у одномандатних виборчих 

округах у разі втрати депутатського мандата або дострокового припи

нення повноважень депутата або сільського, селищного, міського голо

ІІИ на підставах і в порядку, передбачених виборчим законодавством 

України. Зазначимо, що на відміну від старого порядку проведення ви

Іорів в Україні, коли цей вид виборів був характерний для всіх видів 

11иборів, за новим виборчим законодавством України вибори замість 
11ибулих депутатів відбуваються тільки в разі обрання депутатів безпо

. редньо у одномандатних виборчих округах. Заміна депутатів, які оби
рuлися за списками політичних партій, виборчих блоків партій у бага

•t·омандатному загальнодержавному виборчому окрузі на виборах на

родних депутатів України, здійснюється шляхом надання депутатсько

І '() мандата першому за черговістю необраному кандидату із 

11і;щовідного списку. Якщо у такому списку кандидатів у депутати не 

ІtІJІишилося кандидатів для заміщення вакантного мандата, то мандат 

' ІНJІишається вакантним до чергових або позачергових виборів; 
5) вибори, що проводяться в разі утворення нової адміністративно

t сриторіальної одиниці. 
За кількісною ознакою участі виборців вибори бувають: 
1) загальними, основними, коли у виборах за законом мають право 

1рати участь всі виборці держави; 

2) частковими (додатковими), коли, наприклад, поповнюється 
L' КJІад Верховної Ради України, місцевих рад в разі дострокового вибут-

1 н окремих депутатів . 
З огляду на правові наслідки вибори поділяються на: 

а) дійсні - це вибори, проведені у порядку, визначеному Консти

• У•~ією України та відповідним виборчим законом; 
б) недійсні - вибори, в ході яких мали місце порушення виборчо

' о законодавства, що вплинули на підсумки виборів. 
За порядком визначення результатів виборів у світовій практиці 
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розрізняють таю виборчі системи: мажоритар11 а, нронорційна, 

змішана. 

2.3. Стадії виборчого процесу в Україні 

Вибори в 'Україні відбуваються відповідно до норядку, nередбаче
ного Конституцією та законами України. З огшщу на це, вибори інсти

туюються у вигляді виборчого процесу. Виборчий нроцес ми розуміємо 
як врегульовану законом специфічну діяльність уловноважених органів 
і громадян держави, спрямовану на формування якісного та кількісно

го конституційного складу представницьких органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування. 

Ця діяльність впорядкована через систему nевних сnонукальних 

обставин і юридичних фактів (юридичних дій, що забезnечують прове
дення певних стадій виборчого процесу) і, відnовідно, регулюється 

нормами матеріального та nроцесуального виборчого права. Отже, 

можна простежити процесуальні форми провадження виборів, тобто 
стадії виборчого процесу. 

Розрізняють ряд стадій (етапів) виборчого процесу. 

Перша стадія - проголошення або призначення виборів . Консти

туцією України передбачені nередумови проведення виборів - кален

дарна дата і, відповідно, проголошення виборів - та призначення ви
борів залежно від виду виборів. Так, відповідно до ст. 77 Конституції 
чергові вибори до Верховної Ради відбуваються в останню неділю бе
резня четвертого року повноважень Верховної Ради. А позачергові ви

бори до Верховної Ради призначаються Президентом України і прово
дяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дост
рокове припинення повноважень Верховної Ради. Відnовідно до части

ни 5 ст. 103 Конституції України чергові вибори Президента проводять
ся в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень. 

Довільний порядок призн:ачення виборів зустрічається досить час

то й у виборчому законодавстві зарубіжних країн. Залежно від підходів 
до реалізації принципу вільних виборів, вибори можуть nризначатися 

як на вихідні, так і на робочі дні. 

В Україні традиційно дні чергових виборів народних депутатів, 
Президента, депутатів сільських, селишних, міських, районних у 
містах, районних, обласних рад та сільських, селишних, міських голів 
призначаються на вихідні дні. Так, згідно з частиною 5 ст. 103 Консти
туції чергові вибори Президента проводяться в останню неділю жовт

ня п'ятого року повноважень Президента України. 
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На підставі Закону України "Про вибори народних депутатів Ук

раїни" початок виборчої кампанії оголошує Центральна виборча 

комісія у строки, визначені Конституцією та законами України. 

Останнім часом в Україні досить гостро дебатується питання щодо 

несумісності одночасного проведення виборів до Верховної Ради Ук

раїни, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

1·а місцевих виборів, як це відбувалося згідно з Перехідними положен

нями Конституції України в 1998 р. Серйозними аргументами на ко
ристь розведення у часі проведення наведених вище виборів є, по-пер

ше, те, що проведення декількох паралельних виборчих процесів 

суттєво ускладнює роботу як організаторів виборів - виборчих 

комісій, так і власне самих суб'єктів виборчого процесу - політичних 

партій, виборчих блоків партій, кандидатів та інших учасників виборів; 

110-друге, виборцям під час голосування також важко зорієнтуватися, 

оскільки в скриньку для голосування іноді треба опустити до шести ви

борчих бюлетенів, заповнених відповідно до вимог законодавства; по

третє, одночасне проведення декількох видів виборів, з одного боку, 

·щешевлює до певної міри фінансове забезпечення виборів, а з іншого 

- вимагає досить великих одномоментних витрат з Державного бюд

жету України та місцевих бюджетів, що ускладнює економічну ситу

ацію в Україні під час проведення виборів. На нашу думку, законодавці 

новинні проаналізувати всі названі аргументи в ході підготовки 

новітнього виборчого законодавства. Крім того, думається, що 

доцільно також уточнити механізм призначення позачергових виборів, 

·юкрема, народних депутатів України, та передбачити, що у разі дост

рокового припинення повноважень Верховної Ради України і своєчас

ного непризначення Президентом України позачергових виборів депу

татів, вони призначаються Центральною виборчою комісією не пізніш 

як на третій день з дня оприлюднення рішення про дострокове припи

нення повноважень Верховної Ради України і проводяться у строки, 

визначені частиною дугою ст. 77 Конституції України. 
Друга стадія виборів передбачає формування територіальної осно

ви виборів -затвердження або утворення виборчих одиниць. Ними є: 

виборчі округи та виборчі дільниці. Виборчі округи бувають тери

торіальними і національно-територіальними. Якщо в основу формуван
ня представницьких органів покладені не територіальні, а інші принци

пи, наприклад виробничий, то виборчими одиницями можуть виступа

ти трудові колективи або їхні об'єднання. 

Історія становлення інституту виборів представницьких органів на 

території України знає приклади всіх зазначених видів виборчих оди-

41 



ниць. У 20-і роки в практиці державного будівництва було встановлено 

дві системи представництва: виробнича - для робітників (тобто 
міського населення) - і територіальна - для селянства. За Консти

туцією СРСР 1936 р., а потім Конституцісю СРСР І 977 р. і відповідни
ми виборчими законами вибори до Ради Союзу Верховної Ради СРСР 

проводилися в територіальних округах, а до Ради Національностей -
по національно-територіальних округах за певними І·юрмами nредстав
ництва для республік, автономних областей, автономних округів. 

Залежно від кількості місць, які мають бути заnовнені в одному ви

борчому окрузі, існують два тиnи виборчих округів : одномандатні 

(уніномінальні), де лише на одне місце nроводяться вибори у всьому 
виборчому окрузі, а також багатомандатні (поліномінальні, nлюри
номінальні), де обирається кілька деnутатів. В nринципі, виборчі окру

ги створюються для забезпечення рівної ваги голосів виборців. Але за

лежно від густоти та міграції населення в тих чи інших адміністратив
но-територіальних одиницях за норму представництва може бути обра

на або кількість мешканців, або кількість виборців . Проте, як nравило, 
в загальноосвітовій практиці виборів остання норма (кількість ви

борців) запроваджується рідше, оскільки доктрикально встанов
люється, що депутат представляє все населення округу. 

Нині в Україні для виборів Президента України та народних депу

татів України запроваджено багато в чому схожий nорядок формування 
виборчих округів. Відповідно до Закону України "Про вибори народних 
депутатів України" під час виборів народних деnутатів утворюється єди

ний багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, територією 
якого є вся Україна, а його центром- місто Київ (виборцями цього окру

гу є всі громадяни України, які мають виборче право), і 225 одномандат
них виборчих округів. Одномандатні виборчі округи створює Центральна 

виборча комісія з приблизно рівною кількістю виборців у кожному вибор
чому окрузі на всій території України за пропозиціями відповідно Вер

ховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севасто

польської міських рад та з урахуванням адміністративно-територіального 

устрою України та компактності проживання національних меншин. До 
речі, з проведенням виборів до Верховної Ради України 1998 р. на тери
торії України вnерше відбувається сnравжнє утворення виборчих округів, 
оскільки під час минулих парламентських виборів застосовувалася схема 
виборчих округів, що була затверджена колишньою президією Верховної 
Ради УРСР ще за часів їі перебування в складі СРСР. Відтоді уточнюва

лися виключно територіальні межі округів і насправді затверджувалися, а 

не утворювалися виборчі округи в державі. 
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При формуванні округів на парламентських виборах місцевості, в 

иких компактно проживають окремі національні меншини, не маю:Рь 

виходити за межі одного виборчого округу. У випадках, коли кількість 

виборців, які належать до національної меншини, є більшою, ніж не

обхідно для формування одного виборчого округу, округи формуються 
·r~аким чином, шоб хоча б в одному з них виборці відповідної національ

rюї меншини становили більшість від загальної кількості виборців у 

nиборчому окрузі. 

Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, тери

торіальні межі та центри виборчих округів визначає Центральна вибор

ча комісія. ЦВК визначає орієнтовну кількість виборців в одномандат
ному виборчому окрузі на виборах народних депутатів України. 

Відхилення кількості виборців від середньої по Україні кількості 

ниборців у виборчому окрузі не може перевищувати 1 О відсотків. Не 

Jtоnускається утворення виборчих округів з територій, які не межують 

()ДНа З ОДНОЮ. 

Повідомлення про утворення одномандатних виборчих округів із 
·щзначенням їхнього номера, центру, територіальних меж та кількості 

r1иборців у кожному виборчому окрузі публікується Центральною ви

юрчою комісією у державних засобах масової інформації не пізніш як 

·щ 120 днів до дня виборів . 

Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодер

жавному одномандатному виборчому округу, який охоплює всю тери

торію України. Для проведення виборів територія цього округу ділить
·я на 225 територіальних виборчих округів. 

ПорЯдок утворення та опублікування відомостей щодо утворення 

ниборчих округів на виборах Президента України в цілому відповідає 

·шrальному порядку виборів народних депутатів України. 

Водночас, досвід проведення останніх президентських виборів в 
Україні, на нашу думку, дає підстави замислитися і законодавцеві, і те

оретикам, і практикам над вирішенням питання щодо необхідності ут

tюрення на виборах Президента такої надто великої кількості тери

торіальних виборчих округів. Звичайно, на виборах до парламенту 

об'єктивно має існувати 225 виборчих округів, оскільки ці округи є не 
нросто територіальними, а одномандатними, в яких обирається один 

народний депутат України згідно з застосованою мажоритарно-про

норційною системою. Побоювання щодо залучення на виборах Прези

;tента України так званого адміністративного ресурсу і в зв'язку з цим 

формування територіальних округів без прямої прив'язки до верхнього 

рівня адміністративно-територіального устрою, тобто відмова від утво-
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рення 27 виборчих територіальних округів в межах Автономної Рес
публіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, сьогодні є 
надто дорогою процедурою для українського платника податків і на

вряд чи виправданим кроком в сучасних умовах . 

Виборчі дільниці- це виборчі одиниці, що об'єднують виборців 

за загальним місцем голосування. Значення виборчих дільниць у ви
борчому процесі надзвичайно велике і зводиться переважно до 
технічного забезпечення проведення головних подій виборів - проце

дури голосування та підбиття підсумків голосування. Виборчі дільниці 

для всіх видів виборів в Україні мають однакову кількість показників 
- від 20 до 3000 виборців, у окремих випадках кількість виборців де
що коливається. 

За новим виборчим законодавством зазнав певних змін загальний по
рядок утворення виборчих дільниць . Їх утворюють окружні виборчі комісії 
за поданням Київської, Севастопольської міських рад, районних рад, 

міських рад у межах території виборчих округів, а за відсутності таких по

дань - на підставі пропозицій відповідних міських голів або голів рад. 
Окрім загального порядку утворення виборчих дільниць у місцях 

постійного проживання громадян, виборче законодавство також визна

чає порядок утворення виборчих дільниць у стаціонарних лікувальних, 

санаторно-оздоровчих закладах, представництвах України за кордоном 

та в інших місцях тимчасового перебування виборців. З метою за

побігання порушенням виборчого законодавства в ході процедури голо

сування новим Законом "Про вибори народних депутатів України" 

змінено порядок утворення виборчих дільниць у межах військових ча

стин. Відтепер виборчі дільниці у військових частинах утворюються як 
виняток з дозволу Центральної виборчої комісії. Виборці - військово

службовці голосують тепер переважно на виборчих дільницях за межа

ми військових частин. 

Законом визначено, що виборчі дільниці на виборах народних де

путатів України є спільними в одномандатному та багатомандатному 

загальнодержавному виборчих округах. Виборчі дільниці також є 

спільними для виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, 

міських голів, а у випадках, коли місцеві вибори проводяться одночас

но з виборами народних депутатів України- також для виборів народ

них депутатів України. За таких обставин виборчі дільниці утворюють
ся відповідно до Закону "Про вибори народних депутатів України". 

Крім того, виборча практика склалася таким чином, що при одно

часному проведеню виборів і референдумів виборчі дільниці теж є 

спшьними. 
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Недоліком чинного порядку формування виборчих дільниць, пе

редбаченого буквально всіма законами України про вибори, є 
відсутність в законах переліку виняткових випадків утворення вибор

чих дільниць. На нашу думку, з метою уникнення можливих зловжи

вань і порушень такий перелік повинен зазначатися безпосередньо в 

тексті відповідного виборчого закону. 

Третя стадія - створення виборчих органів, на які за законом по

кладається організація та проведення виборчого процесу. Залежно від 

країни ці органи мають різні назви (комісії, бюро, президії). Серед них 

розрізняють: 1) територіальні, включаючи Центральні виборчі комісії; 
2) окружні- комісії, що діють у виборчих округах; З) дільничні

комісії, що діють у виборчих дільницях. 

Створення системи виборчих комісій завжди залежить від двох 

чинників: виду виборів і адміністративно-територіального устрою дер

жави. 

Спеціальними виборчими законами передбачаються системи, 

терміни, порядок утворення, обсяг компетенції виборчих комісій для 

кожного виду виборів в Україні. 

Відповідно до Законів України "Про вибори народних депутатів 

України", "Про Центральну виборчу комісію" організацію та проведен

ня виборів народних депутатів України забезпечують Центральна ви

борча комісія, окружні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії. 

Процес організації і проведення виборів Президента України очо

люють Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії та 

дільничні виборчі комісії по виборах Президента України. 

Основні зміни засад виборів органів державної влади в Україні, за

проваджені новими Законами України "Про вибори народних депутатів 

України", "Про вибори Президента України", серед інших, стосуються 

й юридичного статусу виборчих комісій, процесу їх формування, обся

гу функцій і повноважень. 

Насамперед це має відношення до Центральної виборчої комісії, 

діяльність якої регулюється Законом України "Про Центральну вибор

чу комісію", який передбачає, що Центральна виборча комісія є 

nостійно діючим державним органом, який забезпечує організацію 

nідготовки та проведення виборів Президента України, народних депу

татів України, а також всеукраїнських референдумів. Комісія здійснює 

також консультативно-методичне забезпечення виборів до місцевих 

рад, сільських, селищних, міських голів і проведення місцевих рефе

рендумів. Комісія є юридичною особою. До складу Центральної вибор

чої комісії входять 15 членів. Відповідно до положень Конституції Ук-
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раїни і Законів "Про вибори народних депутатів України" та "Про Цен

тральну виборчу комісію" призначає на посади та припиняє повнова

ження членів Центральної виборчої комісії Верховна Рада за поданням 

Президента. Члени Центральної виборчої комісії зі свого складу обира

ють голову, заступника голови та секретаря. Голова, заступник голови, 

секретар комісії, а також не менше третини інших членів комісії мусять 

мати вищу юридичну освіту. Після сформування Центральної виборчої 

комісії Гі персональний склад протягом року не можна змінюватися 

більш як на одну третину. На період виборчої кампанії до Центральної 

виборчої комісії для участі в їі засіданнях можуть направлятися пред

ставники політичних партій, виборчих блоків партій, списки яких за

реєстровані для участі у виборах з правом дорадчого голосу. 

Окружні виборчі комісії є юридичними особами. До виборів народ

них депутатів України вони утворюються рішеннями Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської 

міських рад у передбачені законодавством терміни в складі голови, за

ступника голови, секретаря та членів комісії за поданням відповідно 

голів цих рад або міських голів. 

До їх складу обов' язково включаються по одному представникові 

від політичних партій, виборчих блоків партій, списки кандидатів яких 

зареєстровані для участі у виборах у багатомандатному загальнодер

жавному виборчому окрузі за поданням статутних органів цих політич

них партій, керівних органів виборчих блоків партій. Загальна кількість 

членів окружних виборчих комісій визначається кількістю поданих 

кандидатур, але не може бути менш як вісім. Голова, заступник голови 

та секретар окружної виборчої комісії не можуть бути членами однієї 

політичної партії, виборчого блоку партій. 

На випадок, коли відповідна рада в установлений Законом строк не 

утворить окружну виборчу комісію, вона утворюється Центральною 

виборчою комісією не пізніше як за 80 днів до дня виборів за поданням 
місцевих осередків політичних партій, які діють на території 

відповідного виборчого округу. 

Дільничні виборчі комісії утворюються за рішенням сільських, се

лищних, міських, районних у містах рад не пізніш як за 45 днів до дня 
виборів, а у виняткових випадках - за 5 днів до дня виборів. До скла
ду комісії входять голова, заступник голови, секретар і члени комісії, 

які обираються за поданням відповідно сільського, селищного, місько

го голови чи голови районної в місті ради або за поданнями, підписа

ними щодо кожної кандидатури не менше як однією п'ятою депутатсь

кого складу відповідної ради (при цьому депутат має право ставити 
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11ідпис лише щодо однієї рекомендованої кандидатури до складу кож

ної виборчої дільниці). До складу цих комісій обов'язково включається 
110 одному представникові від політичних партій, виборчих блоків 

партій, списки яких зареєстровано для участі у виборах у багатомандат

ному загальнодержавному виборчому окрузі, за наявності пропозицій 

відповідних місцевих осередків цих партій. Загальна чисельність 

членів дільничних комісій визначається кількістю поданих відповідно 

до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою ніж вісім. 

Підприємства, установи та організації, розташовані на території 

дільниці, територіальні органи самоорганізації населення, а в місцях 

компактного проживання національних меншин - створені ними гро

мадські організації мають право пропонувати кандидатури до складу 

дільничних виборчих комісій. 

На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 
осіб, до складу дільничної виборчої комісії входять голова комісії, сек

ретар і 1-3 члени комісії. Голова, заступник голови та секретар дільнич
ІЮЇ виборчої комісії не можуть бути членами однієї політичної партії, 

виборчого блоку партій. 

Зміни щодо компетенції виборчих комісій насамперед пов'язані з 

ІІіднищенням їх правового статусу, соціальної значимості в процесі ор

І 'анізації виборів. 
Аналіз практики реалізації виборчого законодавства показує, що 

більшість положень чинних Законів України "Про вибори Президента 
України", "Про вибори народних депутатів України" вимагають удос

коналення. З огляду на це як один із варіантів пропонується, зокрема 

[\ентральною виборчою комісією, встановити чотирирівневу систему 

виборчих комісій, що дозволить: по-перше, більш повно забезпечити 

реалізацію та захист конституційних виборчих прав громадян України; 

110-друге, підвищити рівень реального контролю з боку Центральної та 

інших виборчих комісій за належним виконанням та однаковим засто

суванням виборчого законодавства на території всієї держави; по-третє, 

органічно поєднати систему виборчих комісій з адміністративно-тери

торіальним устроєм України. 
Територіальні виборчі комісії за своїм статусом мають бути місце

ними органами Центральної виборчої комісії. За аналогією з членами 

r~ентральної виборчої комісії пропонується встановити шестирічний 

термін повноважень членів цих комісій. 

Вимагає врегулювання процедура утворення виборчих комісій. Зо

крема, доцільно, щоб склад територіальних виборчих комісій формува

на Центральна виборча комісія, окружних виборчих комісій -
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відповідна територіальна виборча комісія, щоб до складу територіаль

них і окружних виборчих комісій входила однакова кількість осіб від 

місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого са

моврядування. При цьому кількість державних службовців та посадо

вих осіб органів місцевого самоврядування не може становити більше 

третини від заГальної кількості членів виборчої комісії. 
Такі підходи до формування виборчих комісій дозволять уникнути 

політичного протистояння м1ж різними політичними силами 

суспільства, забезпечать додержання принципів законності та об'єктив

ності у вирішенні питань, віднесених до повноважень виборчих комісій 

під час організації та перебігу виборчого процесу. 

Механізм участі політичних партій, виборчих блоків партій, канди

датів у депутати в роботі виборчих комісій надає можливість цим 

суб'єктам виборчого процесу призначати у виборчі комісії всіх рівнів 

представників з правом дорадчого голосу. Передбачається, що вони ма

ють право виступати на засіданнях виборчих комісій, вносити пропо

зиції з питань, віднесених до повноважень виборчих комісій, знайоми

тися з документами та матеріалами виборчих комісій, отримувати копії 

їх протоколів щодо визначення підсумків голосування та результатів 

виборів, оскаржувати рішення, дії та бездіяльність виборчих комісій. 

Для цих представників пропонується встановити й інші права. 

Як на нашу думку, ці пропозиції є досить слушними, хоча і не 

безспірними. Можливість реалізації Цих пропозицій є, мабуть, справою 

майбутнього . В політичних умовах, що склалися в нашому суспільстві, 

навряд чи можна говорити про їх запровадження у практику організації 

і проведення виборів. 

Четверта стадія виборів - це складання списків виборців . У консти

туційному праві зарубіжних країн таку стадію виборчого процесу прий

нято називати більш широко - стадія реєстрації виборців . Призначення 

реєстрації виборців - визначити коло осіб, що мають право голосу. 

Залежно від того, яким чином реєструються виборці для участі у 

виборах, прийнято розрізняти два види реєстрації: публічна (обов'язко

ва) та особиста (добровільна). 

Публічний вид реєстрації поділяється на два різновиди . За першим 

органи державної влади мають відомості про населення, що проживає 

на підвідомчій території, і надають їх виборчим комісіям. Такий поря

док запроваджено у Німеччині, Швеції, Швейцарії, а також в країнах так 

званого близького зарубіжжя. 

У таких країнах, як Великобританія, Канада, де відсутній примусо
вий режим реєстрації громадян за місцем проживання, виборчі списки 
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складають офіційні посадові особи, котрі обходять мешканців міста, 

села тощо. 

Добровільний порядок складання списків передбачає, що виборець 

сам реєструється для участі у виборах у відповідному органі. Такий по

рядок запроваджений у США, Франції. 

В Україні традиційно використовується публічний, так званий при

мусовий, порядок складання списків виборців, однаковий для всіх 

иидів виборів. 

Списки виборців складають безпосередньо виконавчі органи 

сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) 

рад, а у містах Києві та Севастополі - відповідні місцеві державні 

11дміністрації по кожній виборчій дільниці. До списків виборців вклю

чаються всі громадяни України, яким на день виборів виповнюється 18 
років та які на момент складання списку постійно проживають на тери

торії відповідної виборчої дільниці та мають право голосу. За відсут

ності точних відомостей про дату (місяць і день) народження громадя

нина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. Громадя
ІІИН може бути включений до списку виборців лише по одній виборчій 

дільниці. 

Списки виборців-військовослужбовців, які голосують на виборчих 

діJJьницях, розт.ашованих за межами військових частин, подають ко
мандири військових частин до виконавчих комітетів сільських, селищ

них, міських, районних у містах, де вони утворені, рад, а у містах Києві 

та Севастополі - до місцевих державних адміністрацій. 

Списки виборців, підписані керівником виконавчого органу 

иідповідної ради, передаються дільничним виборчим комісіям у перед

бачені законодавством строки. 

Відповідальність за достовірність, повноту, своєчасність передачі 

списків виборців дільничним виборчим комісіям несе особа, яка їх 

підписала. 

Отже, чинним виборчим законодавством конкретизовано механізм 

формування списків виборців. Водночас, суттєвих змін вимагає проце

дура уточнення списків виборців, яка, на нашу думку, повинна 

·щійснюватися на підставі особистих звернень громадян та подань осіб, 

які відповідають за законом за складання списків виборців. 

Однією із найважливіших стадій виборчого процесу є стадія вису

вання та реєстрації кандидатів на виборчі посади. Світова практика 

визначає кілька способів цієї процедури: 

- самовисування; 

- висування групами виборців; 
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- висування політичними партіями або іншими громадськими 

об'єднаннями. 

У загальному порядку право висування кандидатів на виборах на

лежить · громадянам України, які мають право голосу. Водночас, для 

кожного виду виборів в Україні характерне своє коло безпосередніх 

суб'єктів висування кандидатів. 

Так, на виборах народних депутатів України право висування кан

дидатів реалізуєтЬся як шляхом самовисування, так і через політичні 

партії, виборqі блоки партій, а також збори громадян і -.рудові колекти

ви в порядку, визначеному Законом. 

Право висування кандидатів у Президенти України реалізується че

рез політичні партії та їхні виборчі блоки, зареєстровані відповідно до 

законодавства; та ·збори виборців. 

Відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів Ук

раїни", в основу якого покладено змішану, мажоритарно-пропорційну 

систему, на виборах· до Верховної Ради України діє механізм висування 

кандидатів, який передбачає можливість висування кандидатів двома 

шляхами, зокрема в багатомандатному загальнодержавному виборчому 

окрузі та одномандатних виборчих округах. 

В багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі право 

висування кандидатів у депутати належить виключно політичним 

партіям та виборчим бокам партій, які висувають кандидатів у депута

ти єдиним списком для участі у виборах по багатомандатному загаль

нодержавному виборчому округу. Кількість таких кандидатів не може 

перевищувати половини встановленого Конституцією конституційно

го · складу Верховної Ради України. Політична партія, виборчий блок 

партій можуть висунути лише один список кандидатів у народні депу

тати. 

Політична партія, що входить до виборчого блоку партій, який ви

сунув свій список кандидатів у депутати, не може висувати окремий 

список кандидатів у депутати та входити до складу іншого виборчого 

блоку партій. 

Формування списків кандидатів у депутати від політичної партії, 

виборчого блоку партій здійснюється вищим представницьким 

керівним органом політичної партії, виборчого блоку партій у визначе

ний ними спосіб. 

До списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого 

блоку партій включаються члени відповідної партії, члени партій, що 

входять до виборчого блоку партій, або безпартійні громадяни у послі

довності, визначеній політичною партією, виборчим блоком партій. 
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Включення до цього списку членів інших партій не допускається . 

Черговість розташування кандидатів у депутати в списку визначає 

відповідно політична партія або виборчий блок партій. Ця черговість 

не може бути змінена після реєстрації списку Центральною виборчою 

комісією. 

В одномандатних виборчих округах кандидати в депутати висува

ються на зборах (конференціях) обласних, республіканських в Авто

номній Республіці Крим, міських у містах Києві та Севастополі осе

редків політичних партій, виборчих блоків партій, що висунули списки 

кандидатів у депутати та списки яких зареєстровані Центральною ви

борчої комісією. При цьому політична партія, виборчий блокпартій мо

жуть висунути лише одного кандидата в депутати в кожному окрузі. 

В одномандатних виборчих округах право висування кандидатів 

ІІалежить громадянам України за умов додержання ними вимог щодо 

орава обирати та бути обраним шляхом самовисування. В такому разі 

кандидати у депутати подають заяву до окружної виборчої комісії що

до намірів балотуватися кандидатом у депутати. Законом передбачені 

терміни висування кандидатів у депутати у виборчих округах: внесен

ІІІІ до списків кандидатів у депутати від політичних партій та виборчих 

СІноків партій розпочинається за 170 днів і закінчується за 120 днів до 
ниборів, а в одномандатних виборчих округах висування кандидатів 

розпочинається за 90 днів і закінчується за 60 днів до виборів. 
Як правило, кандидат на виборну посаду з початку висунення му

сить показати свою підтримку з боку громадськості. Наприклад, під час 

нисування кандидатів у народні депутати України, відповідно до визна

••еного Законом порядку, проводяться збори підписів виборців на 
відтримку політичної партії, виборчого блоку партій або особи, яка по

дала заяву щодо наміру балотуватися кандидатом у депутати. Політична 

вартія або виборчий блок партій має зібрати на свою підтримку не менш 

ик 200 тис. виборців, у тому числі не менш як по 10 тис . підписів ви

борців у кожній із будь-яких чотирнадцяти адміністративно-тери

юріальних одиниць України, утворених відповідно до ст. 133 Консти
'Іуції про систему адміністративно-територіального устрою України. За

коном також вимагається внесення політичною партією, виборчим бло

ком партій грошової застави на рахунок Центральної виборчої комісії у ' 
розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

В одномандатних виборчих округах збір підписів виборців 

відповідного округу на підтримку кандидата в депутати здійснюється 

ниключно за умови самовисування. В цьому разі Закон вимагає не 

менш як 900 підписів виборців відповідного округу. Внесення грошо-
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вої застави особами, що балотуються в о;(номанщІтних округах, не пе

редбачене. 

Особа, котра виконала всі необхідні умови в межах певного, вста

новленого законом часу, реєструється відповідним виборчим органом і 

отримує з моменту реєстрації офіційний статус кандидата . 

Стадія висування та реєстрації кандидатів на виборах до органів 
державної влади, як і інші процедури виборчого ІІрОІ(есу, вимагає вдо

сконалення. Зокрема, потребує більшої конкретизації nорядок утворен

ня, діяльності та припинення існування виборчих блоків партій. 

Доцільно, щоб Центральна виборча комісія реєструвала виборчі блоки 

на період однієї виборчої кампанії. Має сенс заnровадити порядок . 
реєстрації кандидатів на виборах на підставі альтернативних умов, яки

ми можуть бути внесення грошової застави або підтримка кандидатів 

громадянами України шляхом збору підписів (кількість має визначити 

законодавець). Для успішного перебігу процесу реєстрації кандидатів 

на виборах у народні депутати України та Президента України мають 

існувати статті щодо відмови у реєстрації кандидатів та скасування 

рішень про реєстрацію кандидатів, в яких повинен міститися чіткий і 

завершений перелік підстав та механізм відмови у реєстрації осіб кан

дидатами та зняття з реєстрації кандидатів на виборах. 

Шоста стадія виборчого процесу передбачає проведення передви

борної агітації. Законодавство України, як і законодавства інших країн, 

незалежно від виду виборів завершення цієї стадії пов' язу є з передднем 

виборів. На день виборів агітація за кандидатів заборонена. Це загаль

не демократичне правило, що діє в усіх країнах світу, де проводяться 

вибори. Однак щодо початку даної стадії, то у виборчому законодавстві 

більшості країн відсутня єдина позиція . Початком стадії передвиборної 

агітації може бути день оголошення дати голосування (Польща, Ру

мунія), опублікування списку кандидатів міністерством юстиції (Лит

ва), конкретно визначений строк до дати голосування (15 днів- Туреч

чина, 21 день - Ізраїль). В Україні на всіх виборах початок стадії про

ведення передвиборної агітації за кандидатів пов'язаний з моментом 

реєстрації списків кандидатів у народні депутати України від політич

них партій, виборчих блоків партій Центральною виборчою комісією у 

багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, окружними 

виборчими комісіями кандидатів у народні депутати України в одно

мандатних виборчих округах; списків кандидатів у Президенти Ук

раїни Центральною виборчою комісією, кандидатів на місцевих вибо

рах окружними (територіальними) виборчими комісіями. 

Виборчим законодавством більшості країн світу закріплені подібні 

52 



принципи передвиборної агітації на виборах. Це, насамперед, свобода 

агітації, створення юридично рівних можливостей для всіх кандидатів 

на виборах, неупереджене ставлення з боку державних органів, посадо

вих осіб тощо до всіх кандидатів, контроль за використанням фінансо

во-матеріальних засобів на виборах. Такі принципи регламентації пере

двиборної агітації покладені в основу масиву всього виборчого законо
давства України. 

Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і 
будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України. 

Громадяни України, політичні партії, об'єднання громадян, трудові 

колективи підприємств, установ і організацій мають право вільно та 

всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, їхні 

політичні, ділові й особисті якості, а також платформи тих партій і вибор

чих блоків, які висунули кандидатів, можуть вести агітацію за або проти 

кандидата на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо та телебаченні. 

Кандидати в народні депутати, кандидати в Президенти, їхні 

довірені особи, а також уповноважені особи політичних партій, вибор
чих блоків партій проводять зустрічі з виборцями як на зборах, так і в 

іншій зручній для виборців формі. 

Відповідно до Закону "Про вибори народних депутатів України" 

nравове регулювання передвиборної агітації зазнало суттєвих змін. Зо

крема, забезпечені рівні виборчі права громадян України, створені рівні 
можливості для всіх претендентів на депутатські мандати. 

Законодавством про вибори до органів державної влади запровад

жено процедуру жеребкування для визначення черговості участі капди

датів в бесідах на телебаченні, радіо, при друкуванні передвиборних 

програм тощо. До речі, така процедура вже використовувалася у ви

борчій практиці минулих виборів в Україні, однак законодавче 

закріплення отримала тільки з прийняттям чинного Закону "Про вибо

ри народних депутатів України". 

Значно уточнений порівняно з попереднім виборчим законодавст

вом і порядок використання засобів масової інформації. Зокрема, но

вим Законом визначається розклад надання ефірного часу для ведення 

передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету. З огля

ду на досвід минулих виборчих кампаній введено низку нових застере

жень щодо проведення передвиборних агітаційних програм, зокрема на 

телебаченні, радіо. Насамперед це стосується проблем збігу часу пере

двиборних агітаційних телерадіопрограм місцевих компаній з ана

логічними програмами на загальнодержавних каналах, включення до 

інформаційних телерадіопрограм агітаційних матеріалів, політичної 
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реклами. Законом забороняється nерериВС:.І'Ги ІІаредвиборні агітаційні 

програми рекламою товарів, nослуг, іншими ІІОВідомленнями. 

Передвиборна агітація фінансується за змішаним нринципом: по

перше, за рахунок коштів Державного бюджету України, nричому кан

дидатам гарантується рівне забезnечення нередвиборної агітації 
відповідно до вимог спеціальних виборчих законів, по-друге, за раху

нок коштів політичних партій, виборчих блоків нартій, пожертвувань 

фізичних осіб -громадян України -та юриди•Іних осіб, за винятком 

органів державної влади, державних підnриємств, }'Станов, органів 

місцевого самоврядування, іноземних юридичних і фізичних осіб, 

анонімних осіб, міжнародних організацій та об'єднань. З коштів Дер

жавного бюджету Центральна, окружні виборчі комісії оплачують у ви

падках, передбачених Законом, друкування передвиборних плакатів 

політичних партій, виборчих блоків партій, кандИдатів у депутати, кан

дидатів у ПрезИденти, публікацію в газетах передвиборних програм 

політичних партій, виборчих блоків партій, кандИдатів у депутати, кан

дидатів у ПрезИденти; час мовлення на радіо та телебаченні, користу

вання спорудами, приміщеннями, устаткуванням для проведення 

зустрічей з виборцями, організованих виборчими комісіями. За рахунок 

інших перерахованих вище коштів формуються власні виборчі фонди 

політичних партій, виборчих блоків партій у багатомандатному загаль

нодержавному виборчому окрузі та власні виборчі фонди кандидатів у 

депутати в одномандатних виборчих округах на виборах народних де

путатів України, особисті виборчі фонди кандидатів у Президенти Ук

раїни. З новим виборчим законодавством змінений порядок фінансу

вання виборів у тій частині, що стосується механізму правового регу

лювання створення, використання та контролю за використанням ви

борчих фондів політичних партій, виборчих блоків партій та власних 

виборчих фондів кандидатів у депутати. 

Належне проведення передвиборної агітації забезпечуєтьсЯ, насам·

перед, гарантіями діяльності кандидатів та інших суб'єктів виборчого 

процесу. Йдеться про рівні права кандидатів на спрняння у проведенні 
передвиборної агітації з боку виборчих комісій, державних органів, ор

ганів місцевого та регіонального самоврядування тощо; про право кан

дидатів на безплатний проїзд, звільнення кандидатів від виборчих або 

службових обов'язків на час виборчої кампанії, недоторканність канди

датів, право партій, виборчих блоків партій мати уповноважених осіб, 

право окремих кандидатів мати довірених осіб, ЯІ<.і представляють їхні 

інтереси під час виборчого процесу у відносинах з державними органа

ми та об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, Ііи-
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борчими комісіями, а також виборцями. Відповідно до чинного законо

давства кожна політична партія, виборчий блок партій, що беруть 

участь у виборах народних депутатів України по багатомандатному за

гальнодержавному виборчому округу, після реєстрації висунутих ними 

списків кандидатів можуть мати до ЗО уповноважених осіб, кандидати 

у народні депутати України у одномандатних виборчих округах - не 

більше п'яти довірених осіб, кандидат у Президенти України - до 

тридцяти, кандидат у депутати місцевих рад- не більше п'яти, канди

дат на посаду сільського, селищного, міського голови - не більше де

сяти довірених осіб. 

Забезпеченню принципу рівності можливостей кандидатів на вибо
рах сприяє також встановлення законодавством певних обмежень ве

дення передвиборної агітації. 
Запроваджені нові загальні обмеження щодо проведення передви

борної агітації в ході виборів, пов'язані із забороною проведення пере

двиборної агітації, яка супроводжується наданням виборцям безплатно 

або на пільгових умовах товарів, цінних паперів, кредитів, лотерей, 

rрошей, послуг. Забороняється також за 15 днів до дня голосування ого
лошувати в державних і недержавних засобах масової інформації ре

зультати соціологічних досліджень та опитувань громадської думки 

щодо рейтингу політичних партій, виборчих блоків партій, окремих 

кандидатів у депутати та інших прогнозів. Обмеження спеціального ха

рактеру в проведенні передвиборної агітації стосуються, насамперед, 

nрацівників державних радіо, телебачення, друкованих засобів масової 

інформації, кандидатів у депутати, які обіймають посади в органах дер

жавної влади, органах місцевого самоврядування, на державних 

нідприємствах, у військових формуваннях тощо з метою недопущення 

можливості використання ними власного службового становища у про

веденні виборчих кампаній. Водночас, встановлений досить великий 

обсяг обмежень у виборчому законодавстві вимагає запровадження 

адекватної цим обмеженням відповідальності. 

Найголовніша стадія виборчого процесу - стадія голосування, 

оскільки саме з нею пов'язаний власне акт волевиявлення. 

Поряд з традиційним голосуванням виборчим бюлетенем у день 

виборів на виборчій дільниці за місцем проживання, світова практика 

знає процедури дострокового голосування, голосування по пошті, за 

дорученням, голосування в місці перебування громадянина, якщо він 

не може прийти на виборчу дільницю. Процедура допускає голосуван

ня в один або в два тури, за цих умов існує альтернативна стадія по

вторного голосування. При голосуванні бюлетенями розрізняють два 
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його види- позитивне й негативне . СьоІ'О/\НЇ в Україні запроваджено 

процедуру позитивного голосування на вс іх виборах . Заnропонована 

відповідно до кращих європейських виборчих станнартів, модернізація 
основної процедури виборів- голосування , а також завроваджема схе

ма чіткого розмежування підрахунків голосів , визначення результатів 
виборів по виборчих округах та підбиття nідсумків виборів народних 
депутатів України є одним із найкращих здобутків нового виборчого за

конодавства України. 

Передбачена Законом "Про вибори народних депутатів України" 
абсолютно нова для України технологія роботи з виборчими бюлетеня

ми як документами суворої звітності практично не залишає можливос

тей для зловживань під час голосування . В Україні виборчі бюлетені на 

виборах народних депутатів України, Президента України мають такі 

складові : власне текстова частина бюлетеня та контрольний талон, 

відокремлений від бюлетеня перфорацією . Контрольні талони містять 

назву органу, до якого відбуваються вибори, номер виборчого округу чи 

позначку багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, но
мер виборчої дільниці та порядковий номер виборця у списках ви

борців, а також місця для підписів виборця та члена дільничної вибор- . 

чої комісії, який видає бюлетень. 

За Законом голосування проводиться в день виборів або в день по

вторного голосування . Законодавством відмінена процедура достроко

вого голосування на парламентських виборах, яка не виправдала себе в 

ході попередніх виборів, а також суттєво уточнена організація голосу

вання виборців, котрі за станом здоров'я не можуть прибути в' 
прим1щения для голосування. 

Із запровадженням змішаної виборчої системи на виборах до Вер

ховної Ради дещо змінився і порядок підрахунку голосів, і визначення 

результатів виборів народних депутатів України . 

Кожний виборець на виборах народних депутатів України отримує . 

відповідно два виборчі бюлетені: один для голосування на виборах у 

одномандатному і другий для голосування по виборах у багатомандат

ному загальнодержавному виборчих округах. 

Підрахунок голосів виборців здійснюють виключно члени дільнич

них виборчих комісій на їхніх засіданнях . Законом також чітко визначе

ний порядок підрахунку голосів, складанщ окремих протоколів 

дільничною виборчою комісією за результатами підрахунку голосів . 
Рішення щодо результатів виборів у багатомандатному загальнодер

жавному виборчому окрузі приймає Центральна вИборча комісія. Резуль
татами виборів є кількість мандатів, отриманих політичними партіями, 
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виборчими блоками партій. Відповідно до Закону право на участь у роз

поділі депутатських мандатів не отримують списки кандидатів у депута

ти від політичних партій, виборчих блоків партій, що набрали менше чо

тирьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. 

Депутатські мандати між політичними партіями, виборчими блока

ми партій, від яких списки кандидатів у депутати отримали чотири 

відсотки або більше чотирьох відсотків голосів виборців, розподіля

ються пропорційно кількості отриманих голосів. З цією метою обчис

люється виборча квота, яка вираховується шляхом ділення кількості го

лосів виборців у багатомандатному загальнодержавному виборчому ок

рузі, які подані за списки кандидатів у депутати від політичних партій, 

виборчих блоків партій, на число мандатів у багатомандатному загаль

нодержавному виборчому окрузі. Дробові залишки від ділення відкида

ються. Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати від 

кожної політичної партії, виборчого блоку партій, ділиться на цю кво

ту. Отримане ціле число є кількість мандатів певної партії, виборчого 

блоку партій. Дробові залишки використовуються для розподілу решти 

мандатів, які залишаються нерозподіленими. 

Списки від політичних партій, виборчих блоків партій, які мають 

більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення, отримують по 
одному додатковому мандаrу, починаючи із списку, що має найбільший 

дробовий залишок. У випадку рівності дробових залишків у двох чи більше 

списках, першим отримує додаrковий мандат список, за який віддано 

більшу кількість голосів виборців. У випадку, якщо після цієї процедури за

лишаються мандати, вони розподіляються шляхом повторного застосуван

ня даної методики. Кандидати від політичної партії, виборчого блоку партій 

вважаються обраними в порядку їх черговості у списку. В списку пропус

каються кандидати, обрані в одномандатних виборчих округах. 

В одномандатних виборчих округах встановлюють результати ви

борів окружні виборчі комісії, які приймають рішення щодо визнання 
народного депутата обраним. Обраним вважається кандидат в депута

ти, який одержав більшість голосів виборців серед інших кандидатів. У 

випадку, коли до виборчого бюлетеня було включено лише одного кан

дидата у депутати, він вважається обраним, якщо кількість голосів, по

даних за нього, перевищує кількість голосів виборців, які не підтриму

ють жодного з кандидатів. Якщо найбільшу і водночас однакову 

кількість голосів виборців набрали два кандидати в депутати або 

більше, проводиться повторне голосування по цих кандидатурах. 
Центральна виборча комісія підбиває підсумки виборів і реєструє 

всіх осіб, обраних народними депутатами України. 
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2.4. Відповідальність за порушення законодавства про вибори 

Однією з гарантій реального здійснення вільного волевиявлення 

виступає передбачена законом юридична відповідальність за порушен

ня виборчого законодавства. 

Кримінальні правопорушення, пов'язані з порушенням законодав

ства про вибори до органів державної влади, належать до злочинів, що 

посягають на суспільні відносини, пов'язані з формами, завданнями, 

змістом діяльності держави, та посягають на політичні.nрава громадян: 

права брсrги участь в управлінні державними справами, вільно обирсrги 

та бути обраними до органів державної влади та органів місцевого са

моврядування. Зазіхання на виборчі права громадян можуть відбувати

ся на будь-якій стадії виборчого процесу. Тому кримінально-правові 

норми, що визначають відповідальність за порушення виборчого зако

нодавства, є бланкетними: їх застосування потребує уточнення змісту 

статей, посилань на базові закони про вибори. 

Обсяг кримінальної відповідальності в цілому відповідає можли

вим грубим порушенням виборчого законодавства. Так, кримінально

правовим захистом забезпечується, насамперед, здійснення виборчих 

прав. Ст. 127 Кримінального кодексу України передбачає, що перешко
дження здійсненню громадянином України його виборчих прав або ро

боті виборчої комісії, вчинене з метою вплинути на результати виборів, 

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Ті самі 

діяння, вчинені шляхом підкупу, обману або поєднані з пошкодженням 

майна чи із застосуванням насильства щодо громадянина, який 

здійснює свої виборчі права, або члена виборчої комісії чи їх близьких 

родичів, або.з погрозою застосувати таке насильство чи знищити май

но, а так само вчинені за попереднім зговором групою осіб або членом 

виборчої комісії чи іншою посадовою особою з використанням влади 

або посадового становища, караються позбавленням волі на строк від 

п'яти до восьми років. 

Ст. 128 Кримінального кодексу України за такі злочини, як непра
вомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих доку

ментів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголо

шення результатів виборів, що виражається у видачі членом виборчої 

комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, 
або видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість 

інших виборців, карається позбавленням волі на строк до п'яти років. 

Підлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого 

зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до 
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виборчого документа завідомо неправдивих відомостей або будь-яка 

інша його підробка, а так само використання завідомо підробленого ви

борчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений зако

ном, караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років; Ці 

самі дії, але вчинені членом виборчої комісії або іншою посадовою осо

бою, а так само завідомо неправильний підрахунок голосів або завідо

мо неправильне оголошення результатів виборів караються позбавлен" 

ням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обій

мати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти · 

роюв. 

Такий вид злочину, як умисне порушення таємниці голосування під 

час проведення передбачених законодавством України виборів, ка

рається позбавленням волі на строк від одного до трьох років. Ті самі 

діяння, вчинені членом виборчої комісії або іншою посадовою особою з 

використанням влади чи посадового становища, караються позбавлен

ням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обійма

ти певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти 

років. 

На відміну від положень Кримінального кодексу України, законо
;,авством про адміністративні правопорушення повною мірою забезпе·

•Іуєть обсяг відповідальності згідно з обмеженнями і заборонами, вста

новленими Законами України "Про вибори Президента України", "Про 

вибори народних депутатів України". 

Кодекс України npo адміністративні правопорушення містить 

ст. 186-2 21, що передбачає адміністративну відповідальність за певні 
порушення виборчого законодавства України. Цією статтею встанов

люється, що публічні заклики або агітація за бойкотування таких ви

борів, опублікування або поширення іншим способом неправдивих 

відомостей про кандидата в Президенти чи депутати, а також агітація за 
або проти кандидата в день виборів тягнуть за собою накладення штра

фу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів за
робітної плати. 

Видача членом дільничної виборчої комісії виборчого бюлетеня 

для голосування за іншу особу тягне за собою накладення штрафу до 

п'яти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати. 

Втручання в роботу виборчих комісій, що перешкоджає виконанню 

ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацію кандидатів у Президенти чи де

путати, підрахунком голосів або визначенням результатів, підбиттям за

гальних підсумків виборів, тягне за собою накладення штрафу від трьох 

до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати. 
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До адміністративної відповідальності згідно з частиною першою і 

третьою ст. 186-2 може бути притягнена будь-яка особа, що досягла 16-
річного віку, якщо вона психічно здорова. Нести відповідальність за 

порушення, передбачені частиною другою цієї статті , мають тільки 

спеціальні суб'єкти- члени виборчих комісій . 

На нашу 'думку, доцільно також запровадити адміністративну 
відповідальність за невиконання рішення виборчої комісії, ухваленого 

в межах їі компетенції, порушення прав члена виборчої комісії, а також 

кандидата, його довіреної особи, уповноваженої особи політичної 

партії, виборчого блоку nартій, офіційного спостерігача, nредставника 

засобу масової інформації. Вимагають встановлення адміністративної 

відповідальності порушення суб'єктами виборчого процесу передбаче
ного законом nорядку ведення передвиборної агітації, зокрема надання 

переваги в інформаційних телерадіопередачах та друконаких засобах 

масової інформації будь-якому кандидатові, nолітичній партії, виборчо

му блоку партії, виготовлення або розnовсюдження в період підготовки 

та проведення виборів агітаційних друкованих матеріалів без надання 

встановленої законом інформації щодо установи, яка здійснила друк, 

тиражу, найменування та адреси організації чи прізвища, ім'я, по бать

кові, адреси особи, яка замовила витотовлення агітаційних друкованих 

матеріалів, а також інші порушення. 
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Розділ З 

• 
КОНСТИТУЦІЙіІО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИБОРШ 
ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

3.1. Понятrя і види виборів до органів 
місцевоrо самоврядування 

Безпосередня демокрщ-ія - це важливий елемент політичного 

життя в Україні. Вона є · формою політичного самовизначення Ук
раїнського народу, розширює його демокрщ-ичні права та свободи. 

Відповідно до Конституції України (ст. 69) народне волевиявлення 
здійснюється через вибори, референдуми та інші форми безпосеред

ньої демократії, що відповідає Загальній декларації прав людини та 

пакту про громадянські та політичні права. 

Вибори є сучасною, цивілізованою правовою формою завоювання 

й оновлення влади, приведення ії структур та діяльності у відповідність 

до потреб життя. Вибори - це демократичний спосіб формування та 

змінювання (періодичного чн позачергового) особового складу органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, підтвердження 

їхніх повноважень на новий, визначений строк. Вони виступають як 

засіб легітимації влади народу, тобто забезпечення відповідності дер

жавного ладу ціннісним ідеалам, що склалися в суспільстві. Здійснен

ня виборів в юридичному контексті треба розглядати як процес, най

важливішою стадією якого є голосування І . Справжня легітимація вла
ди відбувається за умови участі в голосуванні більшості виборців. 

Тільки таким чином створюються умови для здійснення народовладдя, 

дійсного представництва народу через обраних ним осіб до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Демократичним засобом формування органів місцевого самовряду

вання є місцеві вибори- форма безпосереднього волевиявлення тери

торіальними громадами села, селища, міста при здійсненні ними місце

вого самоврядування 2. Вони також є важливою формою контролю жи
телів відповідних населених пунктів України за діяльністю виборних 
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органів місцевого самоврядування. Обрання депутатів і посадових осіб 

органів місцевого самоврядування породжує їх відповідальність перед 

населенням. За багатовікову всесвітню історію розвитку демократич

них інститутів у різноманітних країнах сформувалися певні стандарти, 
дотримання яких дає змогу стверджувати, що вибори досить точно 

відбивають волю народу. 

З прийняттям нової Конституції у 1996 р. Україна стала на шлях де
централізації державної влади та запровадження місцевого самовряду

вання. Розвиток інституту місцевого самоврядування неможливий без 

фор~вання ефективно функціонуючих його органів, що формуються 

саме шляJюм виборів. В Україні шляхом виборів формуються сільські, 

селищні, міські, районні у містах, районні та обласні ради; заміщують

ся посади сільських, селищних та міських голів. 

Місцеві вибори мають політичне значення . Вони активізують 
участь громадян в управлінні справами місцевого самоврядування, на 

них відбувається апробація місцевої політики та кадрового потенціалу 
партій та їхніх блоків, вони сприяють формуванню колективних інте

ресів територіальних громад. Таким чином, нове законодавство про 

місцеві вибори, регламентуючи більш чітко виборчий проц'ес, зміцнює 
як партійно-політичну основу місцевого самоврядування, так і 

суспільно-громадську активність населення при здійсненні ним місце

вого самоврядування З. 
У чинній Конституції України відсутній окремий розділ, присвяче

ний виборчому праву. Немає також і розділу, в якому окремо визнача

лися б основи правового статусу обранців як до Верховної Ради Ук

раїни, так і до органів місцевого самоврядування. Це пов'язано з тим, 

що в Україні вже не існує єдиної виборчої системи з єдиними принци

nами формування представницьких органів як загально-державних, так 

і у сфері місцевого самоврядування. Третій розділ Конституції визначає 

загальні принципи здійснення виборів. Конституційний механізм регу

лювання виборів закладено в інших розділах Основного Закону. 

Так, у розділі ХІ Конституції під назвою "Місцеве самоврядуван

ня" йдеться про принципи обрання депутатів сільських, селищних, 

міських рад та сільських, селищних, міських голів . Це загально визнані 

nринципи, такі як принципи загального, рівного, прямого, виборчого 

права шляхом таємного голосування. 

Ці самі принципи закладені й у розділі І Закону України "Про ви

бори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" 4. 

Вони передбачають, що громадяни України мають право обирати та бу

ти обраними до органів місцевого самоврядування незалежно від раси, 
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кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічнош і соціальнош походження, майновош стану, місця проживан

ня, мовних та інших ознак. 

Принцип загальнош виборчош права передбачає право участі у ви

борах усіх громадян, що досягли визначенош законом віку без будь

яких обмежень, за винятком тих, що передбачені законом. Принцип 
рівності виборчош права забезпечує кожному громадянинові право бра

ти участь у виборах на рівних з іншими засадах, при цьому кожен вибо

рець має один шлос (або рівну кількість шлосів), а всі виборці шлосу

ють на рівних засадах, тобто в однакових за чисельністю виборчих ок

ругах. Принцип таємності шлосування покликаний забезпечити неза

лежність тош, хто шлосує, від наслідків йош волевиявлення, при цьому 

виборці не зобов'язані звітувати, за кош вони віддали свої шлоси. 

Крім зазначених вище основних принципів, нове законодавство 

про місцеві вибори охоплює сукупність юридичних норм, що визнача
ють порядок формування органів системи місцевош самоврядування. 

Право громадянина України брати участь у виборах до органів місце

вого самоврядування є суб'єктивним виборчим правом. Право громадя

нина обирати - є активне виборче право, а його право бути обраним 

- це пасивне виборче право. Пасивне й активне виборчі права склада

ють основні елементи інституту виборів. 

За Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та 

сільських, сещtщних, міських шлів" участь громадян у виборах до ор

ганів місцевош самоврядування є добровільною і за цим же Законом 

вважається, що виборці, які не взяли участі у голосуванні на виборах, 

підтримують результати волевиявлення тих виборців, які взяли участь 

у шлосуванні. Нове виборче законодавство вже не містить такої норми, 

за якої у випадку, коли на виборах прошлосували менше половини ви

борців, вибори визнавалися такими, що не відбулися. 

У ході місцевих виборів здійснюється безпосереднє волевиявлення 

народу, при якому члени відповідної територіальної громади беруть 

участь у шлосуванні, яке є єдиною формою проведення місцевих ви

борів. 

Місцеві вибори мають свої особливості залежно від певних кри

теріїв: 

за суттю - це локальні (місцеві) вибори, що проводяться в межах 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 

за змістом - це вибори, в ході яких формуються органи місцевош 

самоврядування, а саме система органів місцевош самоврядування, до 

якої входять сільські, селищні, міські, районні (районні в містах), об-
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ласні ради, а також сільські, селищні, міські голови, на відміну від про

ведення парламентських та президентських виборів, де формується 

цілісний орган державної влади, зокрема: під час парламентських ви

борів формується колегіальний орган - Верховна Рада України, а під 

час президентських виборів утворюється одноособовий орган - Глава 

держави. 

Місцеві вибори, як й інші види виборів, мають багатофункціональ

ний характер, та головною й відмінною їх функцією є визначення осіб, 

які будуть застосовати політику на місцевому рівні. ' 
Чинне законодавство України про вибори до органів місцевого са

моврядування поділяє їх на види залежно від тієї чи іншої ознаки. 

За суб' єктами місцеві вибори поділяють на: 

а) вибори депутатів сільських, селищних, міських, районних у 

містах, районних, обласних рад - колегіальні органи; 

б) вибори сільських, селищних і міських голів - одноособові ор-

гани. 

За часом проведення місцеві вибори поділяють на: 

а) чергові; 

б) позачергові; 

в) повторні; 

г) вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських 

голів замість тих, які вибули; 

д) вибори депутатів місцевої ради та сільського, селищного, місько
го голів, що проводяться в разі утворення нової адміністративно-тери

торіальної одиниці: 

• - чергові вибори проводяться в період закінчення строку повнова

жень вищезазаначених рад або голів, тобто кожні 4 роки; рішення що
до проведення цих виборів приймає Верховна Рада України та призна

чає не пізніш як за 90 днів до закінчення строку повноважень депутатів 
мІсцевих рад поточного скликання; 

- позачергові (дострокові) вибори проводяться в разі достроково

го припинення строку повноважень, передбаченого Конституцією Ук

раїни та законами України для функціонування певного виду місцевої 

ради або голови, рішення щодо проведення цих виборів приймає Вер

ховна Рада України і призначає не пізніш як за 90 днів до дня виборів; 
- повторні вибори проводяться: коли вибори по виборчому окру

гу були визнані такими, що не відбулися, або недійсними; коли не об

рано сільського, селищного, міського голів; в разі коли у відповідному 

одномандатному виборчому окрузі не залишилося жодного кандидата. 

Рішення щодо проведення повторних виборів депутатів місцевих рад, 
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сільських, селищних, міських голів нрийма · віднов ідна територіальна 

виборча комісія не пізніше як через місн ць н іСJ ІЯ нроведення виборів 
або після дня повторного голосування . Територі ~uІІ,на виборча комісія 
також може прийняти рішення щодо скоро•ІС ІІІІЯ строків, але не більше 

як на половину. Необхідно звернути увагу на те, що на повторних ви

борах не можуть балатуватися громадяни , щодо я ких було скасовано 
рішення про їхню реєстрацію як кандидатів, а також особи, які вчини
ли дії, внаслідок Яких вибори або повторне голосування були визнані 

недійсними. Лише за таких умов буде реалізовано прщщип законності 
виборів; 

- вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських 

голів замість тих, які вибули, проводяться в раз і дострокового припи
нення повноважень депутата місцевої ради або сільського, селищного, 

міського голови. Рішення щодо проведення таких виборів приймає 
відповідна місцева рада не пізніш як через місяць з моменту вибуття 
депутата, сільського, селищного, міського голів; 

- вибори депутатів місцевої ради та сільського, селищного, 

міського голів , що проводяться в разі утворення нової адміністративно
територіальної одиниці, призначаються відповідно Верховною Радою 

Ангономної Республіки Крим, обласною Київською, Севастопольською 
міськими радами. Строк повноважень обраних депутатів місцевої ради 
та сільського, селищного, міського голів в новоутвореній адміністра
тивно-територіальній одиниці складає строк, який залишається до об

рання на чергових місцевих виборах депутатів, сільського, селищного, 

міського голів та утворення за результатами таких виборів відповідної 
ради у правомочному складі. 

З огляду на правові наслідки місцеві вибори поділяються на дійсні 
та недійсні: 

а) дійсні вибори - це вибори, проведені у порядку, визначеному 
Конституцією України та Законом України "Про вибори депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"; 

б) недійсні вибори - це вибори, в ході яких мали місце порушен
ня виборчого законодавства, що вплинули на підсумки виборів . 

За порядком формування територіальної основи виборів місцеві 
вибори поділяють на такі, що проводяться за мажоритарною виборчою 
системою відповідної більшості по одномандатних виборчих округах, 

по єдиному одномандатному виборчому округу; по багатомандатних 

виборчих округах : 

а) місцеві вибори, що проводяться за мажоритарною виборчою си
стемою відносної більшості по одномандатних (уніномінальних) ви-

66 



борчих округах, передбачають обрання депутатів сільської, селищної, 
міської, районної у містах рад, при цьому обраний буде кандидат, який 

отримав найбільшу кількість голосів виборців. Територія відповідного 

села, селища, міста, району в місті вважається одномандатним вибор

чим округом; 

б) місцеві вибори, що проводяться по єдиному одномандатному ви

борчому округу, - це вибори сільського, селищного, мієького голови, 

при проведенні яких територія одномандатного виборчого округу 

співпадає з межами села, селища, міста; 

в) місцеві вибори, що проводяться по багатомандатних: 

(поліномінальних, плюриномінальних) виборчих округах, передбача

ють обрання декількох депутатів, а саме депутатів районної або облас

ної ради. При цьому територією багатомандатного виборчого округу за 

виборів депутатів районної ради вважається територія відповідних сіл, 

селищ, міст районного значення, які є адміністративно-територіальни

ми одиницями, що входять до складу цього району. Якщо проводяться 

вибори депутатів обласної ради, то багатомандатним виборчим окру

гом є територія районів та міст обласного значення, що входять до скла

ду цієї області. 

В Законі "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищ

них, міських голів" реmаментується питання визначення загального 

складу місцевих рад. Рішення про загальний склад (число депутатсь

ких мандатів) місцевої ради, яка повинна обиратися, приймається 

відповідною радою поточного скликання не пізніше як за 75 днів до ви
борів, на відміну від попереднього виборчого законодавства, за яким 

кількість виборчих округів визначалася відповідними радами не 

пізніше як за 85 днів до дня виборів. 
За нині чинним виборчим законодавством загальний склад ради по

винен налічувати в адміністративно-територіальних одиницях з чи

сельністю населення: до З тис. - від 15 до 25 депутатів; до 5 тис . - від 

20 до ЗО; до 20 тис.- від 25 до З5; до 50 тис.- від ЗО до 45; до 100 тис. 
-від З5 ДО 50; ДО 250 ТИС. -від 40 ДО 60; ДО 500 ТИС. -від 50 ДО 75; 
до 1 млн- від 60 до 90; понад 1 млн- від 75 до 120 депутатів. Попе
редній виборчий закон зазначив конкретну цифру, за котрою не повинно 

було перевищуватнея число депутатів по відповідній раді. Новий закон 

про вибори більш оптимально врегульовує це питання, бо в ньому взя

то за основу не рівень ради, а чисельність населення, що проживає на 

території цієї ради. Це відповідає демократичним засадам представ

ництва населення в раді, чого не можна сказати про районні та обласні 

ради, де за критерій визначено не кількість населення, а число 

67 



адміністративно-територіальних одиниць. Так, відповідно до п. 4 ст. 5 
нового виборчого Закону загальний склад районної ради визначається з 

урахуванням чисельності територіальних громад, які входять до складу 

району. Територіальні громади в межах району повинні мати в районній 
раді рівну кіл!jкість депутатських мандатів. У випадку, коли в районі 

налічується до 10 (включно) територіальних громад, кожна з них повин

на бути представлена в районній раді не менш як чотирма депутатами, 

від 11 до ЗО (включно)- трьома депутатами, понадЗО-двома депу

татами. Загальний склад районної ради не повинен перевищувати 120 
депутаrів. На нашу думку, дана законодавча форма дещо обмежує права 

населення тих територіальних громад, котрих у відповідному районі 

більша кількість, бо виборці таких територіальних громад мають право 

бути представлені меншою кількістю своїх депутатів. 

Стосовно обласних рад новий виборчий Закон констатує, що їхній 

загальний склад визначається з урахуванням кількості районів, міст об

ласного значення, які входять до складу відповідної області. При цьому 

райони та міста обласного значення повинні мати в обласній раді рівну 
кількість депутатських мандатів. При наявності в області до 15 (включ
но) районів, міст обласного значення кожен район та місто обласного 

значення повинні бути представлені у обласній раді не менш як чотир

ма депутатами, від 16 до ЗО (включно)- трьома, понадЗО-двома 

депутатами. Загальний склад обласної ради не повинен перевищувати 

200 депутатів. 
Як бачимо, за новим виборчим законодавством обмежуються інте

реси мешканців тих районів та міст обласного значення, яких кількісно 

більше входить до відповідної області. Бо чим більше зазначених 

адміністративно-територіальних одиниць існує в межах відповідної об

ласті, тим менше їхнє населення має право обирати депутатів до облас

ної ради. Як на нашу думку, за цих умов порушується конституційний 

принцип рівності виборчого права, котрим наділені виборці, а не 

адміністративно-територіальні одиниці. 

Новий виборчий Закон досить чітко визначає коло суб'єктів, які ма

ють право висувати кандидатів на місцевих виборах. Так, право висува

ти кандидатів у депутати місцевих рад і кандидатів на посаду сільсько

го, селищного, міського голови належить громадянам України, які ма

ють право голосу та реалізують це право як безпосередньо, шляхом са

мовисування, так і шляхом висування на загальних зборах виборців за 

місцем їхнього проживання, трудової діяльності (зборах трудових ко
лективів) або навчання та через місцеві осередки політичних партій, 

виборчі об'єднання місцевих осередків політичних партій - блоки, 
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громадські організації, які легалізовані згідно з чинним законодавством 

України . 
.Порядок висування кандидатів у депутати до органів місцевого са

моврядування є однією із стадій місцевих виборів. Нове законодавство 

про місцеві вибори містить ряд механізмів, що забезпечують їх прове

дення відповідно до чинного законодавства. Однією з гарантій реаль

ного здійснення вільного волевиявлення громадян у ході місцевих ви

борів є юридична відповідальність за порушення виборчого законодав

ства. Під юридичною відповідальністю в публічно-правовій сфері ро

зуміють визначений законом обов'язок правопорушника відповідати за 

вчинене ним правопорушення перед державою та зазнавати дію 

санкцій у вигляді певних заходів, які застосовуються до нього з боку 

відповідних юрисдикційних органів. 

У разі порушення виборчого законодавства передбачено наступні 

види відповідальності: 

1) конституційно-правова (відповідальність по виборчому праву); 
2) адміністративна; 
З) кримінальна. 

Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення за

конодавства про місцеві вибори передбачена відповідними статтями 
Кодексу України про адміністративні порушення та Кримінальним ко

дексом України. Конституційно-правова відповідальність, на відміну 

від адміністративної та кримінальної, передбачає відповідальність не 
лише фізичних осіб (громадян), але й активних й колективних суб'єктів 

(виборчих комісій). Такий вид відповідальності врегульований безпо

середньо виборчим Законом. 

3.2. Стадії виборів до органів місцевого самоврядування 

Закон України від 14 січня 1998 року "Про вибори депутатів місце
вих рад та сільських, селищних, міських голів" чітко врегулював 

діяльність уповноважених органів та громадян, які беруть участь у ви

борчому процесі при формуванні органів місцевого самоврядування. 

В ході місцевих виборів здійснюється кілька стадій (етапів) вибор

чого процесу: 

перша стадія місцевих виборів - проголошення, або призначення 

виборів; 

друга стадія місцевих виборів передбачає формування територіаль
ної основи виборів, тобто поділ певної території на виборчі одиниці 

(виборчі округи та виборчі дільниці); 
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третя стадія- створення виборчих органів для проведення місцевих 

виборів, якими є територіальні, окружні та дільничні виборчі комісії; 
четверта стадія місцевих виборів - складення сnисків виборців. 

Цю стадію також називають стадією реєстрації виборців, бо їі призна
ченням є визначення кола осіб, що мають nраво голосу; 

п'ята стадія місцевих виборів- висунення та реєстрація канди

датів у деnутати місцевих рад та кандидатів голів села, селища, міста; 

шоста стадія' місцевих виборів - nроведення nередвиборної 
агітації; 

сьома стадія місцевих виборів - голосування. Ця стадія є цент

ральним кульмінаційним пунктом усієї виборчої камnанії, оскільки са

ме з нею nов'язаний власне акт волевиявлення, при якому виборці nо

дають свій голос "за" або "проти" висунутих кандидатів. 

Даючи оцінку деяким основним стадіям виборчого nроцесу місце
вих виборів, необхідно зауважити, що законодавець визначає різні 
терміни до nочатку їх здійснення, а суб'єктам, які беруть у них участь, 
законодавець надає різні повноваження. 

Так, відповідно до ст. 27 Закону "Про вибори депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів" висування кандидатів почи
нається за 60 днів і закінчується за 45 днів до дня виборів. 

Якщо кандидатів у деnутати висуває такий суб'єкт виборчого nро

цесу, як збори виборців за місцем проживання, трудової діяльності або 

навчання, які скликаються у селі, селищі, місті районного значення, то 

цим зборам надаються різні повноваження Якщо в зборах бере участь 

не менш як 1 О виборців, вони мають право висунути одного кандидата 
в депутати відповідної сільської, селищної, міської ради по одному з 

одномандатних виборчих округів. Якщо на таких зборах присутні не 

менш як 50 виборців, то вони мають право висунути одного кандидата 
на nосаду сільського, селищного, міського голови і одного кандидата в 

депутати відповідної сільської, селищної, міської ради по кожному од

номандатному виборчому округу, а також по одному кандидату в депу

тати районної, обласної ради по відповідному багатомандатному ви
борчому округу. 

Якщо збори виборців скликані у місті (крім міст районного зна
чення), районі міста, то залежно від кількості виборців, які беруть в 
них участь, вони мають право висувати кандидатів за таким принци

nом: не менше як 25 виборців - по одному кандидату до міської, рай

онної у місті ради по відповідному одномандатному виборчому окру
гу; 1 ОО виборців - одного кандидата на посаду міського голови і не 

більше 5 кандидатів у депутати міської і 5 кандидатів у депутати рай-
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онної у місті. ради по відповідних виборчих окрутах, а також одного 

кандидата в депутати обласної ради. Як видно, законодавець за · Цією 

виборчою формою диференціює виборчі права такого суб'єкта вису

вання кандидатів у депутати, як загальні збори громадян за місцем 

їхнього проживання, трудової діяльності або навчання, за кількісним 

критерієм, тобто береться до уваги кількість виборців, присутніх на 

цих загальних зборах. Законодавець також визначає порядок проведен

ня зборів виборців за місцем їхнього проживання або навчання. В За

коні чітко передбачено, яким вимогам повинен ·відповідати порядок 
скликання та проведения цих зборів: 1) ініціатори проведення зборів 
зобов'язані повідомити про дату та місце їх проведення відповідну 

(окружну) територіальну виборчу комісію не пізніш як за 3 дні до дня 
проведення зборів; 2) на початку зборів обов'язково складається спи
сок їхніх учасників із зазначенням прізвища, імені, по батькові та дати 

народження, місця постійного проживання чи трудової діяльності кож

ного учасника, котрий ставить свій особистий підпис проти свого 

прізвища; 3) на зборах виборців обирається президія зборів та ведеть
ся протокол, в якому зазначається дата та місце проведення зборів, 

кількість їхніх учасників, кандидатури, які обговорювалися, кількість 

голосів, поданих "за" і "проти" висунення кандидата (кандидатів), та 

рішення зборів із зазначенням даних кожного із висунутих кандидатів; 

4) кожен учасник зборів має право пропонувю-и для обговорення будь
яку кандидатуру, в тому числі й свою; 5) кандидат вважається висуну
тим, якщо за нього проголосувало більше половини учасників зборів. 

Наведене вище демонструє, що новий виборчий закон вперше де

тально регламентує в процесуально-процедурному аспекті таку ·стадію 

виборчого процесу, як висування кандидатів у депутати. Заслутонує на 

увагу детальна регламентація можливості самовисува:ння громадян на 

місцеві вибори. Адже са~овисування- це самореалізація громадяни
ном України свого суб'єктивного права на участь у виборчому процесі 

як кандидата в депутати місцевої ради або кандидата на посаду 

сільського, селищного, міського голови шляхом подання до· відповідної 

окружної (територіальної) виборчої комісії заяви з проханнЯм за

реєструвати його кандидатом. Відповідно до ст. 28 виборчого Закону 
самовисування відбувається шляхом подання за 40 днів до виборів за
яви до виборчої комісії, до якої має бути доданий список громадян Ук

раїни, котрі проживають на території відповідного виборчого округу, 

мають виборчі права та підтримують відповідну кандидю-уру, із зазна
ченням прізвища, ім'я, по батькові, числа та місяця народження, місця 

проживання, серії і номера паспорта або іншого документа, який 
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посвідчуює особу. Закон також вимагає підтвердити 11равильність да

них про кожного громадянина його особистим nідnисом. 

Виборче законодавство застосовує кількісні критерії щодо збору 
підписів у разі самовисування. Так, якщо особа висуває свою кандида

туру відповідно кандидатом в депутати сільської, селищної, міської 
(міської районного значення) рад, то їі повинно підтримувати не менше 
як 6 громадян, а міської (крім міст районного значення), районної у 
місті, районної, обласної рад - не менш як 25 громадян. Особа, котра 
висуває свою кандидатуру на посаду сільського, селищного, міського 
(міст районного значення) голови, повинна мати підтримку не менше 

ніж 26 громадян, а міського (крім міст районного значення)- не мен

ше ніж 51 громадянина. 
По-новому чинне виборче законодавство визнає права політичних 

партій і громадських організацій як суб'єктів виборчого процесу. Так, 
сільські, селищні, міські, районні в містах, районні, обласні осередки 

політичних партій (блоків) і громадських організацій, які виявили ба

жання взяти участь у місцевих виборах, не пізніше як за 70 днів до ви
борів повинні подати заяви до відповідних територіальних виборчих 

комісій. До цих заяв відповідних політичних партій (блоків), громадсь

ких організацій додають документи про їхню легалізацію, а також про 

кількісний склад відповідної організації. Осередки політичних партій 
можуть об'єднуватися у виборчі блоки, що надає їм можливість спільно 

виступати на місцевих виборах. Вони складають угоду про об'єднання 

у виборчий блок із зазначенням кількісного складу місцевих осередків 

політичних партій, що об'єдналися у відповідний блок. Законодавець 

вимагає, щоб така заява була обов' язково підписана керівниками 

відповідних осередків політичних партій. При дотриманні вищезазна

чених вимог територіальна виборча комісія реєструє місцевий осередок 

політичної партії (блоку), громадської організації як учасника виборів, 

видає їх представникові копію рішення про реєстрацію, доводить до 

відома виборців своє рішення та інформує про це окружні та дільничні 

виборчі комісії. 

Неоднаково чинне виборче законодавство закріплює можливості 

різних ланок осередків політичних партій при висуненні ними канди
датів у депутати різних рівнів місцевих рад з урахуванням кількості 

членів відповідних осередків. Позитивом Закону є те, що він визначив 

для сільського, селищного, міського (міста районного значення) осе

редків політичної партії (блоку), громадської організації, що нарахову

ють не менш як 15 членів, висувати одного кандидата на посаду 

відповідно сільського, селищного, міського голови, одного кандидата в 
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депутати відповідно сільської, селищної, міської ради по кожному із 

одномандатних виборчих округів, а також одного кандидата в депутати 
районної ради по відповідному багатомандатному виборчому округу. 

Для міського (крім міст районного значення) осередку політичної 
партії (блоку), громадської організації, що нараховує не менше як 50 
членів, надається можливість висунути одного кандидата в депутати 

міської ради по одному із одномандатних виборчих округів, а також од

ного кандидата в депутати обласної ради по відповідному багатоман

датному виборчому округу. Для відповідного міського осередку 

кількістю не менше як 1 ОО осіб крім того надається можливість висува
ти одного кандидата на посаду міського голови . Менше можливостей 

надає закон районному в місті осередку політичної партії (блоку), гро

мадській організації, котрі нараховують не менш як 15 членів. Такий 
осередок може висувати тільки одного кандидата в депутати 

відповідної районної у місті ради по кожному із одномандатних вибор

чих округів і одного кандидата в депутати міської ради по кожному із 

одномандатних виборчих округів, що розташовані на території району. 

Щодо посади міського голови, то таким осередкам не надано права ви

сувати свого кандидата на цю посаду. Районни осередкі політичних 

партій (блоків), громадських організацій з чисельністю не менш як 50 
членів можуть висувати одного кандидата в депутати районної ради по 

кожному виборчому округу, а також кандидатів у депутати обласної ра

ди такої кількістю, котра не перевищує чисельності депутатських ман

датів, визначених для відповідного виборчого округу. Щодо обласних 
осередків політичної партії (блоку), громадської організації, чи

сельність яких є не менше ніж 100 осіб, то вони можуть висувати кан
дидатів у депутати обласної ради по кожному виборчому округу 

кількістю, котра не перевищує число депутатських мандатів, визначе

них для відповідного округу. При цьому законодавець більш чітко та 

детально закріплює порядок прийняття рішень щодо висування канди

датів у депутати до відповідної ради. Так, стосовно рішень місцевого 

осередку політичної партії (блоку), громадських організацій прийма

ються рішення щодо висунення кандидатів на їхніх зборах (конфе

ренціях) у порядку, передбаченому статутом (положенням) відповідної 

партії або громадської організації, про що обов'язково складається про

токол зборів (конференції) місцевого осередку політичної партії (бло

ку), громадської організації, де зазначаються : дата, місце їх проведен

ня, кількість членів відповідного осередку політичної партії (блоку), 

громадської організації, кількість учасників зборів, їхні рішення, відо" 

мості про кожного кандидата. Цей протокол обов'язково повинен бути 
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переданий до відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії. 

Заслуговує на увагу нове положення виборчого Закону, яким законода
вець надає можливість місцевим осередкам політичних партій (блоків), 

громадським організаціям висувати також кандидатів у депутати, котрі 

не є членами відповідних партій або громадських організацій. Але при 
цьому не допускається висування місцевими осередками політичних 

партій (блоків) кандидатами у депутати тих осіб, котрі не є членами 

іншої партії або партій, що не входять до партійного блоку. 

Нове виборче законодавство, що визначає порядок..виборів органів 

місцевого самоврядування, приділяє велику увагу регламентації утво

рення та функціонування виборчих комісій (розділ ІІІ Закону України 

"Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів"). І це не випадково, оскільки на членів виборчих комісій (тери

торіальних, окружних, дільничних) покладається велика відпові

дальність за проведення виборів. 

Територіальна виборча комісія (ст. 14 даного Закону) утворюється 
відповідно сільською, селищною, міською, районною в місті, облас

ною радами не пізніше ніж за 75 днів до дня виборів у складі голови, 
заступника голови, секретаря та 6-12 членів комісії. Пропозиції щодо 
цих кандидатур подаються до відповідної ради сільським, селищним, 

міським головою, головою районної у місті, районної, обласної рад з 

урахуванням пропозицій, легалізованих відповідно до Закону місце

вих осередків політичних партій (блоків), громадських організацій, що 

діють на відповідній території, а також зборів виборців. Відповідні ра

ди визначають порядок і терміни подачі пропозицій по кандидатурах і 

повідомляють про це не пізніше ніж за 1 О днів до початку строку їх по
дання, про що надається інформація в місцевих засобах масової інфор

мації. Вимогою виборчого законодавства є те, що голова, заступник го

лови та секретар територіальної виборчої комісії не повинні бути чле

нами однієї політичної партії (блоку). З метою реалізації принципу 

гласності рішення відповідної ради щодо утворення територіальної 

виборчої комісії та їі складу, а також інформація щодо місця розташу

вання та режиму роботи комісії доводиться до відома населення про

тягом 5 днів . 

Новий Закон про місцеві вибори чітко визначає термін припинення 

повноважень територіальних виборчих комісій. Вони закінчуються в 

день призначення чергових виборів депутатів місцевих рад і сільсьЮLх, 

селищних, міських голів. І це доводить, що територіальна виборча 

комісія є постійно діючим органом. До основних повноважень тери

торіальної виборчої комісії закон відносить: здійснення контролю на 
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відповідній території за виконанням виборчого ЗакоІ;І)' та його однако

вим застосуванням, утворення виборчих округів для виборів депутатів 

відповідної ради сільського, селищного та міського голів та присвоєння 

їм номерів, визначення порядку використання коштів на проведення 

виборів та здійснення контролю за їхнім використанням, контроль за 

проведенням заходів з питань підготовки та проведення виборів, визна
чення результатів виборів на відповідній території та прийняття рішень 

щодо реєстрації обраних депутатів місцевих рад і сільського, селищно

го, міського голів, а також опублікування щодо цього відомостей. 

На територіальну виборчу комісію також покладаються обов'язки 

щодо організації проведення виборів депутатів місцевих рад у випадку 

дострокового припинення повноважень місцевої ради, а також призна

чення позачергових виборів місцевої ради та проведення виборів депу- . 
татів, повноваження яких було достроково припинено., Новий вибор.'щ:й · 
закон додатково визначив умови здійснення територіальною виборчою 

комісією функцій окружної виборчої комісії (ст. 16 Закону) . Так, 

сільські та селищні виборчі комісії одночасно здійснюють повноважен

ня окружних щодо виборів депутатів відповідних рад, сільських, се

лищних голів та депутатів районної ради. Районні виборчі комісії одно

часно здійснюють повноваження окружних щодо виборів депутатів об

ласних рад. Міські виборчі комісії одночасно здійснюють повноважен

ня окружних щодо виборів міських голів. Крім того, міські виборчі 

комісії міст районного значення одночасно здійснюють повноваження 

окружних щодо виборів депутатів міської ради, а також відповідної 

районної ради. Міські виборчі комісії міст обласного значення одночас

но здійснюють повноваження окружних щодо виборів депутатів 

відповідної обласної ради. 

Згідно зі ст. 17 Закону рада або ії виконком утворюють окружні ви
борчі комісії не пізніше ніж за 65 днів до дня проведення виборів у 
складі голови, заступника голови, секретаря та 4-8 членів комісії. Фор
мування окружних виборчих комісій здійснюються двома шляхами: ра

дою чи їі виконкомом за поданням міського голови, голови районної в 

місті ради або посадовою особою, що виконує його функції. 

Відмінності між територіальною та окружною виборчими комісіями 

полягають ще й і в тому, що строк повноважень окружної комісії 
закінчується після прийняття територіальною виборчою комісією 

рішення щодо реєстрації депутата (депутатів) ради, обраного (обраних) 

у відповідному виборчому окрузі, а також рішення щодо реєстрації 

сільського, селищного, міського голів. 

До повноважень окружних виборчих комісій законодавець відно-
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сить такі основні повноваження: контроль за виконанням Закону на те

риторії округу, контроль за складанням списків виборців і надання їх 

дільничним виборчим комісіям для ознайомлення, реєстрація канди

датів у депутати на посаду сільського, селищного, міського голови по 

відповідному sжругу, їхніх довірених осіб, а також уповноважених осіб 

місцевих осередків, політичних партій (блоків) , громадських ор

ганізацій та видача їм посвідчень. Окружна виборча комісія також виз

начає результати виборів депутата по виборчому округу та сільського, 

селищного, міського голів, розглядає також питання щодо відміни 

рішень про реєстрацію кандидата, організує проведення повторного го

лосування та повторних виборів. 

Ст. 20 Закону "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, се
лищних, міських голів" визначає порядок утворення та повноваження 

дільничних виборчих комісій. Саме на членів цих комісій покладається 

велика відповідальність на виборах. З усіх посадових осіб, що 

відповідають за організацію проведення виборів, вони мають найбільш 

персоніфікований безпосередній контакт з виборцями. Дільничні ви

борчі комісії створюються сільськими, селищними, міськими, районни

ми у містах радами не пізніше ніж за 45 днів до виборів у складі голо
ви, заступника голови, секретаря і 5-11 членів комісії. Строк повнова
жень дільничної виборчої комісії закінчується після прийняття 

відповідною територіальною виборчою комісією рішення про обрання 

депутатів місцевих рад, а також сільського, селищного, міського голо

ви і їх реєстрації. Відповідно до ст. 20 Закону дільнична виборча 
комісія має право: 

перевіряти точність списку виборців на виборчій дільниці; 

забезпечувати можливість ознайомлення виборців із списком ви

борців, приймати і розглядати заяву про помилки та неправильності 

у списку і вирішувати питання про внесення відповідних змін до 
нього; 

завчасно сповіщати населення, вручати або надсилати виборцям 

іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси 
приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування; 

створюваrи умови для ознайомлення виборців із списками і відо

мостями про всіх кандидатів у депутати та кандидатів на посаду 

сільського, селищного, міського голови ; 
забезпечувати підготовку приміщення для голосування та виготов

лення виборчих скринь; 
організовувати голосування на виборчій дільниці; 

проводити підрахунки голосів, поданих на виборчій дільниці; 
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розглядати заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації 

голосування на виборчій дільниці і приймати по них рішення; 

вносити за рішенням відповідної окружної (територіальної) виборчої 

комісії зміни до виборчого бюлетеня у випадках, передбачених законом. 

Саме на дільничні виборчі комісії законодавець покладає уточнен

ня списків виборців, які складаються виконавчими органами сільських, 

селищних, міських, районних у містах рад (де вони утворені), а у 

містах Києві та Севастополі - місцевими державними адміні

страціями. До списків включаються всі громадяни, яким виповнилося 

18 років і які мають право голосу, а також на час складення списків 
постійно проживають на території виборчої дільниці. Список підпису

ють голова відповідного виконавчого органу, відповідної сільської, се

лищної, міської, районної у місті ради, командири військових частин, 

керівники установ, капітани суден, голови Київської і Севастопольської 

міських державних адміністрацій, які несуть відповідальність за його 

точність . Потім усі підготовлені списки надсилаються до відповідної 

дільничної виборчої комісії не пізніше ніж за 45 днів до виборів. Огри
мані списки підписують голова та секретар дільничної комісії, і не 

пізніше ніж за 15 днів до виборів їх вивішують для загального ознай
омлення виборців. Це дає можливість громадянам переглянути списки 

та перевірити правильність відомостей. 

Дільничні комісії зобов'язані на основі відповідних документів 

вносити зміни до списку виборців шляхом включення комісією ви

борців, що прибули на територію виборчої дільниці вже після уточнен

ня списків. Виключення виборців, що залишили територію виборчої 

дільниці після оприлюднення списків, проводить голова дільничної ви

борчої комісії. 

Новий виборчий Закон більш чітко регламентує можливість кожно

го виборця оскаржити неточності в списках виборців за умов, якщо 

хтось із виборців не включений до списку, або якщо вирішується пи

тання виключення із списку, або якщо в ньому є помилки (ст. 26 Зако
ну). За такої ситуації заяву громадянина щодо помилковості в списку 

виборців розглядає дільнична виборча комісія протягом двох днів, а в 

разі, коли П було подано напередодні виборів, - негайно. Комісія 

терміново повинна зробити виправлення в списку виборців або в пись

мовій формі викласти підстави відмови щодо скарги. Громадянам зако

нодавець надає право оскаржувати рішення дільничної комісії до суду. 

Такі скарги мають розглядатися на відкритому засіданні суду протягом 

трьох днів з моменту їх надходження, а якщо вони подані за три дні до 

дня виборів, -негайно. Рішення суду є остаточним і підлягає виконан-
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ню в день прийняття рішення (ст. 238,241 ЦПК України). Така правова 
регламентація забезпечує права кожного громадянина України брати 

участь у голосуванні. 

Голосування є важливою стадією виборчого процесу. Відповідно до 

Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, се
лищних, міських голів" воно проводиться в день виборів або в день по

вторного голосування з 7.00 до 22.00. 
Нове виборче законодавство детально регламентує питання, які 

стосуються виборчого бюлетеня. Законодавець зазначаt:, що у виборчо

му бюлетені повинні зазначатися такі відомості: 
в одномандатному виборчому окрузі - назва ради, в якій прово

дяться вибори депутатів, номер виборчого округу, щодо виборів 
сільського, селищного, міського голови відповідно - назва села, сели

ща, міста, де обирається голова; 

у багатомандатному виборчому окрузі - назва ради, в якій прово

дяться вибори депутатів, номер виборчого округу, число мандатів в 

цьому окрузі. 

Тільки починаючи з 1998 р. виборче законодавство, на відміну від 
попереднього s, поставило вимоги і до виборчого бюлетеня для голосу
вання- як в одномандатному, так і в багатомандатному виборчому ок

рузі - включати такі дані щодо всіх зареєстрованих кандидатів:· 

прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, партійність, посада, місце 

роботи. 

Виборчі бюлетені виготовляються за зразками, встановленими 

Центрвиборчкомом. Обов'язковою умовою є те, що бюлетені по вибо

рах депутатів різних рівнів рад сільських, селищних, міських голів по

винні відрізнятися за кольором паперу або кольором фарби, якою шщ

руковано бюлетень. Територіальним виборчим комісіям, за не

обхідності, законодавець дозволяє змінити розмір виборчого бюлетеня 

для виборів депутатів і голів відповідних рад залежно від числа за

реєстрованих кандндті.в або, не змінюючи розміру, продовжити друку

вати їх прізвища на зворотному боці бюлетеня з відміткою в кінці пер
шої сторінки: "продовження списку на зворотному боці". В цьому ви

падку на зворотній стороні бюлетеня має бути напис: "продовження 

списку, початок- на зворотному боці". Таким чином, в цих положен

нях нового Закону враховано попередній досвід виборчих кампаній і, 

перш за все, процедури голосування. Законодавець також передбачив 

ситуацію, коли кандидат вибуває з балатування вже після того, як ·ви

борчі бюлетені надруковано. За такої ситуації окружна (територіальна) 

виборча комісія приймає рішення щодо передрукування. Беручи до ува-
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ги те, що виборчий бюлетень є документом суворої звітності, законода

вець покладає на голову, заступника голови, секретаря та членів вибор

чих комісій відповідальність за їхнє збереження та використання. Пе

ред голосуванням з метою захисту бюлетенів від можливої фаль

сифікації на кожному з них ставлять свої підписи голова та секретар ви

борчої комісії. 

На відміну від попереднього виборчого законодавства, за ним вибо

рець голосував шляхом викреслювання відповідного кандидата, нове 

виборче законодавство передбачає таку модель голосування: у вибор

чому бюлетені справа проти прізвища кожного кандидата розміщується 

порожній квадрат. Після всіх прізвищ є запис: "не підтримує жодного з 

кандидатів". Праворуч від цього запису також розміщується порожній 

квадрат. 

Неабияке значення законодавець приділяє підготовці приміщення 

для голосування. Законодавець зобов'язує членів дільничної виборчої 

комісії забезпечити ефективне проходження виборців через усі не

обхідні стадії процесу голосування, чому сприяє належне упорядкуван

ня місця для голосування. З цією метою необхідно встановити кабіни 

для голосування так, щоб було забезпечено таємність голосування ви

борців. За умов, коли має місце дуже великий список виборців, виборчі 
дільниці зобов'язані забезпечити необхідну кількість столів, на яких 

будуть розташовані таблички, які допоможуть виборцям визначитися, 
до якого столу підходити, щоб отримати бюлетень. Члени виборчої 

комісії зобов' язуються облаштувати місця для розташування уповнова
жених та довірених осіб, а також офіційних спостерігачів таким чином, 

щоб їм було видно всі перебування виборців на дільниці. Самі скринь

ки для голосування повинні бути встановлені таким чином, щоб той, 

хто голосує всіх при підході до скриньок обов'язково проходив через ·· 

кабіни або кімнату для таємного голосування. Вхід до кабін або кімнат 

для голосування і вихід з них, а також шлях від них до виборчих скри
ньок і самі скриньки повинні знаходитися у полі зору членів дільнич~ 

ної виборчої комісії. За забезпечення таємності волевиявлення ви

борців, облаштування приміщень і підтримку в них порядку несе 

відповідальність дільнична виборча комісія. Вона також відповідає за 

забезпечення умов правильного вибору голосування, надаючи мож

ливість розташувати офіційну інформацію щодо всіх кандидатів; · а та

кож текст Закону "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, се

лищних, міських голів". 

Досить важливою та відповідальною стадією виборчого процесу є 

визначення результатів виборів. Нове законодавство про місцеві вибо-
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ри більш чітко регламентує цю стадію, більш детально закріплює поря

док підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначення результатів 

виборів по виборчому округу, більш чітко регламентує підстави для 
визнання місцевих виборів недійсними та проведення повторного голо

сування, порядок визначення результатів виборів територіальною ви
борчою комісіію. Цей етап виборчого процесу характеризується виник
ненням досить широкого комплексу державно-правових відносин з ве

ликою кількістю учасників цих правовідносин. 

Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється дільничною 

виборчою комісією по кожному одномандатному, багатомандатному 

виборчим округам по кожному кандидату. В Законі чітко розписана 

процедура підрахунку голосів дільничною виборчою комісією: а) після 

закінчення голосування погашає та підраховує невикористані виборчі 

бюлетені, упаковує їх в окремі пакети по кожному округу, окремій раді; 

б) за списком виборців визначає загальну кількість виборців на 

дільниці, кількість виборців по кожному виборчому округу, а також за

гальну та по кожному виборчому округу кількість виборців, які отри

мали виборчі бюлетені; в) голова дільничної виборчої комісії у присут

ності їі членів та інших осіб, які відповідно до Закону можуть бути при

сутні на засіданні комісії, перевіряє цілісність відбитка печатки або 
пломби на виборчих скриньках, особисто розкриває їх; г) дільнична ви

борча комісія окремо підраховує в межах даної виборчої дільниці по 
кожному виборчому округу загальну кількість виборчих бюлетенів, що 

були в скринці, та число бюлетенів, визнаних недійсними. 

До бюлетенів, що визнаються недійсними, належать: 

невстановленого зразка; 

на котрих відсутні підписи голови та секретаря дільничної вибор

чої комісії; 

в котрих особа, яка голосувала, не зробила жодної помітки. 

При голосуванні по одномандатних виборчих округах недійсними 
такожвизнаються бюлетені, в котрих зроблена відмітка в квадратах на

впроти прізвищ більш як одного кандидата. При голосуванні по одно

мандатних і рагатомандатних виборчих округах недійсними вважають

ся також бюлетені, в котрих зроблено відмітки і в квадратах навпроти 

прізвищ кандидатів, і навпроти напису: "не підтримую жодного з кан

дидатів" . Визначене число недійсних бюлетенів заноситься до протоко
лу. Недійсні бюлетені упаковуються окремо по кожному виборчому ок
ругу із зазначенням на пакеті номера виборчої дільниці, виборчого ок

ругу, назви ради, в якій проводилися вибори. Запакований пакет підпи

сують голова та секретар дільничної виборчої комісії. Комісія підрахо-
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вує число голосів, котрі подані за кожного кандидата, а також число го

лосів виборців, котрі не підТримали жодного з кандидатів та жодного 
виборчого списку. Після цього виборчі бюлетені упаковують, зазначаю

чи на пакеті номер виборчої дільниці, виборчого округу, назву ради, в 

котрій проводяться вибори. Цей пакет обов'язково підписують голова 

та секретар дільничної виборчої комісії. 

Не менш важливим етапом всієї виборчої кампанії є визначення ре

зультатів виборів по виборчому округу. Окружна (територіальна) ви

борча комісія на основі протоколів дільничних виборчих комісій за ре

зультатами голосування визначає: а) загальну чисельність виборців по 

виборчому округу; б) кількість виборців, які отримали виборчі бюле

тені; в) кількість виборців, які брали участь у голосуванні; г) кількість 

виборчих бюлетенів, визнаних недійсними; д) кількість голосів, пода

них за кожного кандидата в депутати та на посаду сільського, селищно

го, міського голови; є) кількість голосів виборців, які не підтримали 

жодного з кандидатів. 

Обраним по одномандатному виборчому округу вважається той 

кандидат в депутати та на посаду сільського, селищного, міського голо

ви, який отримав на виборах найбільшу, відносно інших кандидатів, 

кількість голосів виборців, що брали участь у голосуванні. Якщо по од

номандатному виборчому округу балотувався всього один кандидат, то 

він вважається обраним за умови, що за нього проголосувала більшість 

виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо більшість виборців про

голосує проти, кандидат вважається необраним. Обраними по багато

мандатному виборчому округу вважаються кандидати, які на виборах 

отримали більшу, порівняно з іншими кандидатами, кількість голосів 
виборців, що взяли участь у голосуванні. При цьому загальна чи

сельність обраних кандидатів не повинна перевищувати чисельність 

установлених депутатських мандатів по одному виборчому округу. У 

випадку, коли по одномандатному або багатомандатному виборчих ок

ругах два кандидати або більше набрали найбільшу і в той же час одна

кову кількість голосів виборців, окружна (територіальна) виборча 

комісія приймає рішення щодо повторного голосування по цих канди

датах, яке проводиться не пізніш як у двотижневий термін з дня ви

борів. 

Результати голосування та виборів по виборчому округу визнача

ються на засіданні окружної (виборчоі) комісії і вносяться до протоколу, 

який складається в трьох примірниках по формі, визначеній Центрви

борчкомом 6. Протокол підписує голова, заступник голови, секретар і 
члени окружної (територіальної) виборчої комісії. При цьому перший 
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примірник протоколу разом з пакетами виборчих бюлетенів повинен бу

ти негайно переданий до територіальної виборчої комісії, другий - од

разу має бути нивішений у приміщенні окружної (територіальної) ви

борчої комісії для загального ознайомлення, третій - зберігається в 

справах цієї комісії. 

Нове законодавство про місцеві вибори більш детально регламен

тує ті випадки, коли окружна (територіальна) виборча комісія може виз

нати вибори недійсними по виборчому округу або по окремих вибор
чих дільницях, якщо було допущено порушення закоиу в ході прове

дення виборів або при підрахунку голосів, що вплинуло на результати 

виборів. За таких обставин територіальна виборча комісія за поданням 

окружної виборчої комісії призначає повторне голосування на тих ви

борчих дільницях, де вибори були визнані не дійсними. Законодавець 

передбачає, що і в цьому випадку повторне голосування проводиться не 

пізніше ніж у двотижневий термін з дня виборів. 

Варто звернути увагу на те, що зміст п. 1 ст. 47 Закону України 
"Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів" не містить жодних об' єктивних критеріїв щодо визначення пору

шень закону, які вплинули на результати виборів . Подібна нечіткість 

цього законодавчого положення залишає можливості для спотворення 

дійсного волевиявлення громадян. Для визнання виборів недійсними 

могли б бути причинами, наприклад, наступні підстави: 

виявлена фактична невідповідність обраного в одномандатному ок

рузі кандидата вимогам щодо особи кандидата, передбаченим Законом; 

виявлене порушення обумовленого Законом порядку фінансування 

виборчої кампанії кандидата, який став переможцем, якщо не доведе

но, що це було умисною провокацією з боку суперників даного канди

дата; 

виявлений факт здійснення процесу голосування не у визначений 

Законом час і не у визначеному Законом місці (за винятком випадків, 

спеціально передбачених цим Законом), якщо кількість залучених при 

цьому голосів не менша за різницю між сумарною кількістю голосів, 

отриманих переможцем, та сумарною кількістю голосів, отриманих йо

го найближчим суперником; 

виявлений факт примусового отримання (залучення) на користь 

кандидата (як за його участю, так і без неї) такої додаткової кількості 

голосів, яка забезпечила йому можливість посісти перше місце за ре

зультатами голосування по округу; 

виявлений факт підлогу шляхом злочинного проставлення в частині 

бюлетенів, фактично поданих за кандидата, який, можливо, насправді 

82 



переміг, зайвої позначки, якою перетворено ці бюлетені на недійсні, в 

разі якщо результати проведеної експертизи бюлетенів не забезпечують 

можливості відновити достовірно результати по виборчому округу та

кою мірою, яка б дозволила однозначно визначити справжнього пере

можця 7. 

Якщо аналізувати вимоги нового Закону стосовно регламентації 

ним порядку визначення результатів місцевих виборів, то необхідно за

значити, що окружним виборчим комісіям надано право приймати 

рішення щодо результатів голосування та підсумків виборів депутатів 

відповідної ради та сільських, селищних, міських голів на основі про

токолів окружних виборчих комісій про результати голосування та ви

борів відповідних місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, а 

також приймати рішення щодо їх реєстрації. При цьому має бути забез

печений принцип гласності. Повідомлення про результати голосування 

та підсумки виборів, список обраних депутатів мають бути підготов

лені в алфавітному порядку із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, 

партійності, посади, місця роботи та проживання кожного депутата, ви

борчого округу, по якому його обрано. Така сама інформація подається 

стосовно обраного сільського, селищного, міського голови. Всі ці відо

мості повинні бути опубліковані в пресі або доведені до відома насе

лення відповідної території іншим способом не пізніше ніж на 1 О-й 
день після проведення виборів. 

Законодавець надає право кандидатові або його довіреним особам 

протягом трьох днів після оприлюднення територіальною комісією ії 

рішення щодо результатів голосування та підсумків виборів оскаржува

ти це рішення в суді . Суд зобов'язаний розглянути таку скаргу в п'яти

денний термін з моменту й надходження. Рішення суду є остаточним і 

обов'язковим для виконання територіальною виборчою комісією. Воно 

повинно бути виконане протягом двох тижнів. Той факт, що Закон від 

4 січня 1998 р. надає право судам визнавати недійсними рішення 

відповідної територіальної комісії щодо реєстрації обраного депутата 

та сільського, селищного, міського голови, говорить про те, що суди 

стають більш активними учасниками виборчого процесу. 

Про це свідчить й судова практика. Так, протягом року після прове

дення виборів до місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 

березні 1998 р. до судів загальної юрисдикції надійшло 1847 скарг, які 
стосувалися цих виборів. З них на рішення, дії або бездіяльність тери

торіальних, окружних і дільничних виборчих комісій було подано 1531 
скаргу, з котрих: 

скарг на рішення виборчих комісій щодо відмови в реєстрації кан-
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дидатом в депутати місцевої ради або на посаду сільського, селищного, 

міського голови - 481; 
скарг на рішення виборчих комісій щодо реєстрації кандидата в де

путати місцевої ради або на посаду сільського, селищного чи міського 

голови - 241; 
скарг із пИтань проведення передвиборчої агітації- 1 06; 
заяв виборчих комісій щодо скасування рішень стосовно реєстрації 

кандидата в депутати місцевої ради або на посаду сільського, селищно

го чи міського голови - 41; 
скарг на рішення комісій щодо результатів виборів депутатів місце

вих рад або сільських, селищних чи міських голів та заяв щодо визнан

ня таких виборів недійсними - 662 8. 
Аналіз статистичних даних і вивчення судових справ, пов'язаних із 

виборами депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських 

голів, свідчить, що в більшості випадків у суді оскаржувалися рішення 

виборчих комісій щодо реєстрації кандидатів, визначення результатів 

виборів або визнання виборів недійсними. І мало надійшло скарг щодо 

інших порушень, хоча в Законі досить широко регламентуються питан

ня відповідальності за порушення виборчого Закону, де передбачається 

конституційно-правова відповідальність і відповідальність адміністра- · 
тивного та кримінально-правового характеру. 

Так, відповідно до Закону від 14 січня 1998 р. особи, які перешко
джають шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або в інший 

спосіб вільному здійсненню громадянином України права обирати та 

бути обраним, які вели передвиборну агітацію, публічно закликали або 
агітували за байкотування виборів, а також голова, заступник голови, 

секретар і члени виборчих комісій, посадові чи службові особи держав
них органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, 

які вчинили підлог виборчих документів, свідомо неправильно здійсни

ли підрахунок голосів виборців, порушили таємницю голосування, до

пустили інше порушення виборчого закону, несуть відповідальність, 

передбачену Законом, тобто адміністративну або кримінальну. Зро

зуміло, що такі види відповідальності вступають у дію у зв'язку з по
рушенням норм конституційного права України. Законом також перед

бачена ситуація, коли можуть поєднуватися декілька видів відповідаль

ності: а) конституційно-правова та адміністративна; б) конституційно

правова та кримінальна 9. Так, п. 3 ст. 58 Закону зазначає, що за пере
шкоджання діяльності інших кандидатів або їхніх довірених осіб, вчи

нене кандидатом або його довіреною особою шляхом насильства, обма

ну, погроз, підкупу або розповсюдження неправдивої інформації про 
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них, крім скасування рішень у випадках, передбачених частиною 1 цієї 
статті, може наставати кримінальна або адміністративна відповідаль
ність. У п. 4 ст. 58 виборчого Закону закріплюється відповідальність 
матеріального характеру: суми коштів на рахунках власних виборчих 

фондів, що перевищують встановлені цим Законом норми, перерахову

ються у безспірному порядку до відповідних місцевих бюджетів. 

Як бачимо, нове виборче законодавство використовує широкий 

спектр видів юридичної відповідальності при порушенні виборчих 

прав громадян та інших суб'єктів виборчого права. Однак практика 

розгляду судами справ з цих питань дає підстави для висновку про не

обхідність внесення змін і уточнень до чинного законодавства, 

оскільки Законом повноваження судів при розгляді справ зазначеної 

категорії визначені не конкретно (в них відсутні норми, які передбача

ли б підсудність, перелік осіб, які мають правє звертатися до суду із 

скаргами, строки і порядок розгляду справ). Через це судами України 

допускалися помилки процесуального характеру. Тому конче не

обхідна для ефективної реалізації вимог виборчого закону наявність 

детального механізму розгляду судових справ. 

Заслуговує на увагу та обставина, що виборчим законодавством не 

чітко визначено повноваження суду при розгляді скарг на рішення, дії 

чи бездіяльність виборчих комісій усіх рівнів, оскільки їх можна оскар

жувати як до суду, так і до виборчої комісії вищого рівня. На практиці 

така ситуація призводить до тривалого розгляду одного і того ж питан

ня. Крім того законом встановлені нереальні, з точки зору практичного 

розгляду справ, строки їх розгляду, оскільки згідно зі ст. 91 ЦПК Ук
раїни виклик до суду повинен бути завчасно вручений особі, яка викли

кається, але не пізніше ніж за 5 днів до судового засідання. Водночас 
Законом передбачено строки розгляду справ у межах трьох днів, "не

гайно", що позбавляє суд можливості виконати передбачений Законом 

обов'язок повідомити зацікавлений осіб, права яких зачіпаються 

відповідними скаргами, про наявність скарги та можливість вручення їі 

копії. Сама ж зацікавлена особа за такої ситуації позбавляється права 
дати пояснення в суді з приводу обгрунтованості цієї скарги. 
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Розділ 4 
• 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ 
РЕФЕРЕНДУМІВ В УКРАЇНІ 

4.1. Теоретичні основи референдуму 

Створення самостійних незалежних держав на території колишнь

ого Радянського Союзу протягом останнього десятиліття ХХ ст. · сулІю
воджувалося інтенсивною увагою юридичної, філософської, політо

логічної думки до питань, багато з яких радянські вчені раніше взагалі 

заперечували або досліджували явно недостатньо. 

І як результат - виникнення прогалин у осмисленні деяких фунда

ментальних проблем в умовах реалій та потреб, що докорінно змінилися. 

Варто відзначити, що, наприклад, розподілу влад сучасна юридич

на наука приділяє незрівняно більше уваги, ніж такій масштабній про

блемі, якою є народовладдя. Йдеться, зокрема, про форми його ре
алізації. 

Введення в практику державотворення нових форм безпосередньої 

демократії є позитивною рисою новітнього часу, як, до речі, й виник

нення та початок формування в Україні практики організації і прове

дення всеукраїнського референдуму, що характерно також для інших 

суверенних держав, котрі утворилися на теренах колишнього Радянсь

кого Союзу. 

Проте референдна практика, яка формується, гостро виявила ю~до
статність теоретичної бази в сфері, що нас цікавить, а це негат":вно 
впливає на реалізацію інститутів референдуму. · 

Одна з причин становища, яке склалося, полягає в тому, що в ко

лишньому Радянському Союзі, а також його суб'єктах- колишніх ра

дянських республіках - референдуми не проводилися. Вперше вони 

були введені лише напередодні розвалу колишнього Радянс.ького Сою
зу. Відсутність практики органічно впливала на обсяги та рівень науко

вої розробки референдної проблематики. Впродовж декількох деся

тиліть єдиною фундаментальною працею з цих питань була монографія 
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В.Ф. Котока "Референдум в системе социалистической демократии" 

(М., 1964 р.). 
Слабкість і недостатність теорії референдуму не могли не позначи

тися на розробці конституційних моделей даного інституту, а також за

конодавчому регулюванні відповідних відносин. 

Вдосконмення та розвиток всеукраїнського референдуму, який 
посідає одне з центральних місць в системі безпосередньої демократії, 

нагально вимагають продовження та поглиблення наукових досліджень 

згаданого інституту. Найважливішим завданням сьогодні є розробка 
фундаментальних теоретичних основ референдуму. З огляду на це не

обхідно осмислити інститути референдуму в органічному nоєднанні з 

такою фундаментальною проблемою, якою є суверенітет народу. Не ма

ючи цілісної концепції суверенітету народу, теоретично й практично 
неможливо належним чином вирішувати одне з ключових стратегічних 

завдань сучасної України- вдосконалювати, укріплювати та розвива

ти безпосереднє народовладдя. 

Зроблений висновок обгрунтований тим, що суверенітет є фунда

ментальною теоретичною базою референдуму. Водночас референдум 

- це один із найважливіших способів реалізації народом його суве

ренітету. 

Теоретичною та методологічною передумовою дослідження про

блем, які нас цікавлять, є визначення поняття народного суверенітету. 

Необхідно підкреслити, що на сьогодні в світовій теорії сувереніте

ту не існує однозначного тлумачення зазначеного поняття. Констатую

чи дану обставину, американський політолог В.Остром стверджує: 

"Оскільки політичний феномен - це взаємовідносини, які виражені 

словами, то цілком можна чекати розмивання цих взаємовідносин в 

процесі розмивання змісту слів" І . Зазначаючи, що тлумачення терміна 
"суверенітет" є дуже плутаним та приєднуючи до нього низку інших 
термінів, вчений переконує, що без "достатньої єдності в розумінні 

змісту цих слів даремно навіть говорити про політичну науку або дума

ти, що люди здатні самі правити собою шляхом політичних структур і 

процесів, які народжені ними самими. Замість цього виникає ней

мовірна плутанина, яка дозволяє домінувати історичним випадковос

тям" 2. Теорія суверенітету народу є органічною частиною загальної те
орії суверенітету. Як в загально-теоретичному, так і в конституційно

правовому аспе~сrах їі досліджували відомі представники юридичної 

науки царської Росії 3. 

Над цією проблематикою працювали також радянські вчені, було 
опубліковано ряд монографій 4. 
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Осмислення понятrя та змісту суверенітету народу неможливе без 

усвідомлення поняття суверенітету держави, котре виникло раніше, 

ніж понятrя суверенітету народу. 

Суверен в перекладі з французької (souverain) означає носій вер
ховної влади. 

Наука пов'язує історичний розвиток понятrя державного суве

ренітету з іменем Аристотеля (IV в. дон. е.), його поняттям автаркії. За 

Аристотелем, автаркія - це є головна риса держави. Суть П в тому, що 

держава не має над собою жодної влади та самостійно реалізує всі свої 

повноваження. 

Відомий дослідник державності Г. Еллінек вважаВ, що автаркія, 
тобто самодостатність, - суто внутрішнє понятrя. На існування полісу 

не впливали зовнішні утворення, а отже, і норми, які визначають 

взаємовідносини між ними 5. 

В XVI ст. понятrя державного суверенітету сформулював француз 
Ж. Боден у відомій праці "Шість книг про республіку". Держава в ній 

-це суб'єкт, що володіє суверенітетом, тобто "абсолютною владою, 

яка не зв'язана жодними законами, над підлеглими". Наведене понятrя 

виправдовує конституційну монархію. Влада персоніфікувалася в особі 

монарха. Багаточисельність влад заперечувалася. Важливо підкресли

ти, що наведене положення Ж. Бодена не слід трактувати як 

незв'язаність держави будь-якими правилами, йдеться лише про 

незв'язаність держави другою владою, можливість сваволі держави не 

допускалася. 

Радянська юридична наука про суверенітет держави трактувала по

нятrя суверенітету Союзу РСР як властивість самостійно та незалежно 

від влади інших держав здійснювати свої функції всередині країни та за 

П межами. Головною була доктрина верховенства держави, котра не 

зв'язувала державу правами громадян, відстоювала примат інтересів 

держави над інтересами людини. 

Сучасна юридична наука переглядає цілу низку концептуальних 

положень теорії суверенітету б. У зв'язку з цим великого значення на
бувають праці дореволюційних теоретиків державності царської Росії. 

Сьогодні необхідно звернути особливу увагу на те, що відомі вчені 

ХІХ ст. проводили ідею, котра заперечувала безмежність суверенітету. 

"В самому понятті суверенітету лежить уже момент його обмеже
ності" 7, - писав Л.А. Кистяківський. 

Суть доктринальних змін новітньої теорії суверенітету визначає За

гальновизнана ідея про те, що суверенітет держави у сфері прав люди

ни обмежений. Суверенітет держави в сучасній теорії визначається як 
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"властивість і здатність держави самостійно, без втручання ззовні виз

начати свою внутрішню та зовнішню політику за умови додержання 

прав людини та громадянина, захисту прав національних меншин, до

держання норм міжнародного права" 8. 

Невід'ємним елементом суверенітету держави є визнання примату 

інтересів особи, людини та громадянина над інтересами держави. Су

часна політична думка виходить з того, за твердженням Б.С . Крилова, 

що держава може вважатися суверенною лише тоді, коли вона реалізує 

волю народу та коли їі система управління демократична 9. 

Поняття суверенітету народу з' явилося в XVII ст. Основоположни

ком теорії народного суверенітету є Т. Гоббс . В роботі "Левіафан" він 

доводить, що держава - це те, що створено людиною і поставлено на 

службу своїм цілям . Як природа- це творіння Бога, так і держава, або 

в більш широкому сенсі, моделі порядку в людських суспільствах - це 

творІння людини. 

Теорія суверенітету Гоббса містить положення, суть якого полягає 

в тому, що командна влада, достатня для підтримання порядку та забез
печення безпеки в державі, може бути споруджена лише одним шля

хом, хоча форми правління можуть бути різні- монархія, аристократія 
та демократія. Але й за демократичної форми це повинна бути унітар

на держава, де лише асамблея всіх громадян здійснює прерогативи 

правління. Громадяни є й правителями, й об'єктом правління, але 

єдність влади зберігається з огляду на здійснення цієї влади лише асам

блеєю, в якій обов'язкові рішення приймаються більшістю голосів 10. 

Отже, демократія, за Гоббсом, - суть сумісне правління всіх гро

мадян шляхом асамблей (зборів) . Суверенітет народу служить підста

вою для правомірності існування в державі влади як інституту, 

похідного від народу. Праці Гоббса обгрунтовували нове положення 

порівняно з попередніми доктринами, а саме - похідність державної 

влади від народного суверенітету. Тим самим викладений висновок за

перечував необмеженість державної влади. 

Ідеї верховенства народу були накреслені на прапорі англійської 

революції (XVII ст. ), втілюючись у формулі: "Будь-яка влада за приро

дою і суттю своєю не має іншого джерела, крім народу" . 

Велика роль в опрацюванні теорії суверенітету народу належить 

французькому філософові Жан-Жаку Руссо. Це вже XVIII ст. , епоха 

французької революції. На думку Руссо, суспільний договір повинен 

вирішити наступне завдання: "Знайти таку форму асоціації, яка захи

щає та охороняє своєю загальною силою особу та майно кожного з 

членів асоціації і завдяки якій кожний, з'єднавшись з усіма, підко-
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ряється, проте, тільки самому собі і залишається так само вільним, як і 
раніше" 11 . 

Концепція Руссо полягає в тому, що істинним суверенітетом, 

носієм влади є народ. Тільки управління суспільними справами, яке 

підкоряється законам, що прийняті народом і реалізуються відповідно 

до його волі, є законним та справедливим. "Народ, котрий підкоряється 

законам, повинен бути їх творцем" 12. Якщо ж закон не затверджений 
безпосередньо народом, це взагалі не закон 13, - доводив відомий 
француз . 

Після перемоги буржуазних революцій вчення Руссо, яке їх теоре

тично підготувало, увійшло в протиріччя з інтересами буржуазії, що 

прийшла до влади . Її ідеологи не сприйняли принцип заперечення на
родного представництва, який сповідував французький мислитель. На 

думку буржуазних теоретиків, виразником суверенітету народу є пар

ламент, оскільки він має представницький характер . Залишаючи осто

ронь різні модифікації теорії, яку ми розглядаємо, зазначимо, що вона 

була далеко не єдиною. 

Абсолютно протилежні погляди щодо народного суверенітету на

лежали Гегелю (ХІХ ст.) . Вони сфокусовані в положеннях, що відкида

ють суверенітет народу. Автор "Філософії права" логічним шляхом 

дійшов висновку, що народний суверенітет представляє в своїй особі 

лише монарх. 

А що ж відбувалося в дореволюційній Росії?. Проблеми сувереніте

ту досліджували видатні вчені . Особливого значення набуло державо

творення . Воно сповідувало соціально-психологічну теорію влади. Так, 

М.М. Коркунов стверджував, що державна влада - це не чиясь воля, а 

сила, яка випливає із усвідомлення громадянами їхньої залежносп вщ 

держави 14. 

Важливо зазначити, що поряд з подібними, абсолютно неприйнят

ними трактуваннями, котрі заперечують активне, дійове начало грома~ 

дянина, дореволюційна правова школа пропонувала й прогресивні де

мократичні концепції. Заслуговує на увагу, зокрема, тенденція підміни 

суверенітету народу парламентом. 

Самодержавство народу, проголошене під час революцій, які 

здійснювала буржуазія за допомогою народу, згодом ворожі народо

владдю представники буржуазії ототожнювали з самодержавством пар, 

ламенту, - писав російський вчений К. Тахтьоров на початку ХХ ст. 1,5. 

Як бачимо, в теорії російського вченого, так само, як і в ідеології 

постреволюційної буржуазії, народ і парламент співіснують поруч. 
Проте висновок К. Тахтьоров робить зовсім інший. З одного боку, він 
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констатує підміну суверенітету народу парламентом, з іншого - запе

речує правомірність такої підміни. 

Відтоді як з'явилася тенденція підміни суверенітету народу само

державством парламенту, минуло майже сто років. Але вона не 

відійшла в МИfо/Ле. З метою викривлення суверенітету народу тепер ви
користовуються не тільки найвищі представницькі органи. Елементи 

подібного спрямування втілюються також шляхом застосування інсти

тутів референдуму. 

В узагальненому вигляді теорія суверенітету в ХІХ ст. розуміла по

няття суверенітету головним чином як суверенітет держави. Як ствер

джує Б.С. Крилов 16, не зважаючи на те, що ще Т. Гоббс висловив дум
ку щодо похідності державної влади від народу, це суттєво не вплину

ло на поняття суверенітету, який й надалі вважався властивістю тільки 

держави. Визнання значення народу як необхідного елементу для існу
вання держави було спрямовано лише на обгрунтування значення суве

ренітету як властивості держави. 

Становлення поняття суверенітету народу - це досягнення науки 

ХХ ст., найбільш суттєвий вклад у розвиток теорії суверенітету. 

Концепція примату суверенітету держави, котра була поширена, в 

радянській літературі, як зазначалося вище, не могла не вплинути на 

масштаби та якість теорії суверенітету народу. Зовні це виявлялося в 

тому, що на монографічному рівні проблематика, яка нас цікавить, 

досліджувалася значно вужче, ніж суверенітет держави. Із праць, при

свячених теорії суверенітету народу, протягом декількох десятиліть чи 

не єдиною була монографія А.О. Безуглава "Суверенитет советского 

народа" (М., 1975). Тією чи іншою мірою відповідні питання були 
висвітлені в працях з проблем народовладдя. Йдеться, зокрема, про мо
нографію Л.А. Григоряна "Народовластие в СССР" (М., 1972). Досить 
обмежено деякі аспекти розглядуваної проблематики представлені в 

підручниках з державного (конституційного) права для юридичних 

вузів та факультетів. 

Еволюції теорії суверенітету народу багато в чому притаманні такі 

самі властивості, що й еволюції теорії суверенітету держави. Як і для 

останньої, для теорії суверенітету народу характерні викривлення 

різних модифікацій. Суверенітет народу ототожнювався з сувереніте

том державних органів. Відомий дослідник В.Ф. Коток, який вперше в 

радянській монографічній літературі здійснив фундаментальну розроб

ку інституту референдуму, писав: "Народний суверенітет, тобто повно

владдя та верховенство радянського народу, може здійснюватися не 

тільки шляхом референдуму, а, головним чином, через представницькі 
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органи. Повнота влади цих органів означає повновладдя самого наро
ду" 17. 

Характерним для доктрини суверенітету народу було те, що він не 

тільки не був домінантою, але й розчинявся, якщо не поглинався суве

ренітетом держави, більше того, - суверенітетом державних органів. 
На думку відомого вченого А.І. Лєпьошкіна, "суверенітет народу, що 

втілений в діяльності органів державної влади та опирається на ме

ханізм держави в цілому, набуває форми державного суверенітету або 
суверенітету державної влади" 18. І далі щодо властивостей державної 
влади науковець стверджує: "Суверенітет Радянської держави стано

вить державно-правову форму здійснення суверенітету народу, завдяки 

чому державна влада наділяється такими якісними властивостями, як 

верховенство, самостійність і незалежність всередині країни та у 
взаємовідносинах з владою інших держав" 19. 

Наведене уявлення про суверенітет не передбачало врахування 

прав та інтересів усіх учасників відповідних відносин. Подібні уявлен

ня були традиційно притаманні, головним чином, державним діячам 

всіх країн світу приблизно до середини ХХ ст. Вони абстрагувалися від 
того, що суверенітет - властивість держави, а не державних органів. 

Наприкінці ХХ ст. велику плутанину щодо використання та ро

зуміння слова "суверенітет" на території колишнього Радянського Со

юзу вніс "парад суверенітетів". Крім об' єктивних причин, існували та

кож суб'єктивні. Деякі амбіційні керівники оперують поняттям "суве

ренітет" для захисту своїх привілеїв, зовсім не піклуючись про не
обхідність додержання суверенних прав інших осіб або інших суб'єктів 

відповідних відносин. 

Кардинальні зміни, притаманні сучасній епосі, диктують гостру не

обхідність глибокого та всебічного переосмислення досліджуваних пи
тань20. 

Виключно важливим є вирішення проблеми співвідношення суве

ренітету народу та суверенітету держави з державною владою та орга

нами, що їі уособлюють. 

Основна ідея полягає в тому, що первинним є суверенітет народу. 

Суверенітет держави - похідний від суверенітету народу. Державна 
влада та органи, що їі уособлюють, суверенітетом не володіють. Суве

ренітет - властивість держави. Державні органи мають лише владні 

повноваження. 

Домінантою, безперечно, є суверенітет народу. Залежно від ре

алізації волі народу визначається суверенітет держави. "Держава може 

вважатися суверенною лише тоді, коли вона реалізує волю народу та 
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коли й система управління демократична ... Адже якщо держава не спи
рається на демократично організоване суспільство, вона не може бути 

визнана суверенною в тому розумінні, що вона не є носієм сувереніте

ту народу, який виражається в праві народу самостійно визначати своє 

майбутнє, свою долю" 21,- пише Б.С. Крилов. 
Надзвичайно складним, важливим і делікатним є питання суве

ренітету народу в аспекті права на самовизначення, аж до відділення, 

виходу з держави. Досліджуючи цю проблему в нинішніх умовах, 

новітня юридична теорія проводить концептуальну ід~, суть якої по

лягає в тому, що жодна складова держави не може реалізувати право 

виходу, не порушивши права та інтереси іншого народу. Право на само

визначення наукова думка розглядає в тісному зв'язку з сецесією- ви

ходом зі складу держави якоїсь їі частини. При цьому чітко, суворо і не

двозначно формулюється висновок щодо необхідності укладення дого

вору між усіма зацікавленими сторонами, тобто отримання доб

ровільної згоди відповідно до норм міжнародного права. Міжнародне 

та національне конституційне право практично будь-якої із сучасних 

держав відноситься до сецесії в односторонньому порядку різко запе

речливо 22. 

Визначаючи народний суверенітет в узагальненому вигляді, 

А.О.Безуглов пише, що він означає належність публічної влади наро
дові 23. 

Розкриваючи зміст поняття народного суверенітету, слід підкресли

ти, що головне в ньому - похідність влади від народу, належність вла

ди народові та здійснення влади народом. Наведена триєдність пов' яза

на з поширеним ототожненням суверенітету народу з "повновладдям 

народу", "народовладдям", "народоправством" тощо. 

· Поняття суверенітету народу також обов' язково містить положення 
стосовно того, що влада, яка належить народові, - суrь суверенна вла

да, тобто вона втілює верховенство, повноту та єдність. 

Верховенство влади - це є визначальна властивість суверенної 

влади народу порівняно з іншими владами будь-яких суб'єктів (держав

них та недержавних), яка є похідною від влади народу та їй підвладна. 

"Трудящі не знають над собою іншої влади, крім влади їх власного 

об'єднання",- стверджував В .І. Ленін 24. 

Повнота влади виражається в належності народові всієї як держав

ної, так і недержавної влади. 

Єдність суверенної влади є органічною похідною від єдності й дже

рела, котрим є тільки народ. 

Сучасне розуміння суверенітету народу полягає в тому, що у визна-
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ченні суверенітету народу на перше місце повинно бути висунуте не 

що інше, як верховна політична воля; володіння ж інструментами, що 

забезпечують участь громадян в управлінні, на чому раніше акцентува

лася увага, - лише похідне від цієї верховної волі 25. 

Не можна погодитися з тлумаченням народного суверенітету як 

якісної властивості та здатності народу бути верховним і повновладним 

у вирішенні корінних питань внутрішньої і зовнішньої політики держа

ви у формах, визначених Конституцією 26. Такі елементи, як влас
тивість і здатність народу бути верховним і повновладним, недостатні 

для розуміння поняття, що розглядається . Сучасному поняттю суве

ренітету народу притаманні дієвість, активність, конструктивізм, ди

намізм. Окрім того, воно виходить за рамки політики держави. Суве

ренітет народу означає, що народ здійснює управління всіма державни

ми та суспільними справами безпосередньо та через систему як дер

жавних, так і недержавних органів . Народ - не тільки джерело влади, 

а й суб'єкт влади . Він прямо, безпосередньо або опосередковано, вира

жає свою волю. 

Однією з найважливіших форм прямого вираження та здійснення 

суверенітету народу є референдум (від лат. Referendum - те, що має 

бути повідомлене ). 
Дослідження теорії і практики референдуму органічне вимагає опе

рування визначеним поняттям референдуму. Слід відзначити, що в дер

жавно-правовій літературі сформульовано чимало визначень референ

думу 26а. Проте загальновизнане поняття референдуму в науці відсутнє. 
Ми вважаємо, що поняття, яке розглядається, неодмінно має вклю

чати, крім традиційних складових, по-перше, елемент, що втілює іма

нентність, органічність, нерозривність референдуму з суверенітетом 

народу, здійсненням безпосередньо народом влади, що йому належить. 

По-друге, враховуючи, що світовий досвід, в тому числі новітнього ча

су, представляє референдум також в іншому розумінні - як спо.сіб 

політичного маніпулювання, поняття референдуму має включати такий 

елемент, як необхідність додержання в процесі організації, проведення 

та реалізації результатів референдуму всіх умов, закріплених Консти

тущєю та законами. 

Отже, всеукраїнський референдум - це одна з найважливіших 

форм безпосереднього вираження та здійснення суверенітету ук

раїнського народу, яка полягає в прийнятті, або затвердженні проектів 

Конституції, законів, інших важливих рішень загальнодержавного зна

чення шляхом голосування народу (корпусу виборців), які мають 

обов'язковий, остаточний характер, за умови додержання вимог, визна-
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чених Конституцією і законами щодо організації, проведення та ре

алізації результатів референдуму. 

4.2. Конституційно-правові основи референдуму: 
і_сторія, еволюція, проблеми, перспективи 

Фундаментом конституційних основ референдуму є конституційна 

модель суверенітету народу. Органічність, нерозривність зазначеного 

зв'язку цілком закономірна, оскільки референдум- це одна з найваж

ливіших форм реалізації народом свого суверенітету. Дане положення 

диктує методологічний підхід дослідження конституційних основ ре

ферендуму. Він полягає в необхідності системного сприйняття та 

аналізу положень, настанов, гарантій та процедур Основного Закону, 

сукупність яких складає конституційну модель суверенітету народу та 

конституційну модель референдуму. Конституційна модель референду

му визначається та обумовлюється конституційною концепцією суве

ренітету народу. Світовий конституціоналізм відносить основоположні 
питання суверенітету народу до предмета регулювання акта найвищої 

юридичної сили - конституції. 

Дослідження питань, що стосуються конституційного еталона на

родного суверенітету, неможливе без аналізу власного, а також світово

го досвіду. 

З огляду на це необхідно звернутися насамперед до Конституції Ук

раїнської Народної Республіки (Статуту про державний устрій, права і 

вольності УНР) 27. Попри те, що названий акт не набрав чинності, 
оскільки його не встигли офіційно опублікувати, він все ж таки одер

жав схвалення Центральної Ради. Сталося це 29 квітня 1918 р. 
Ст. 22 Основного Закону Української Народної Республіки чітко та 

ясно відповідала на питання, хто є джерелом влади: "Вся власть в УНР 

походить від народу, а здійснюється в порядку, установленім цим ста

тутом". 

Конституція нормативно визначала зміст поняття народ України, 

розуміючи його як сукупність всіх громадян Республіки. "Суверенне 

право в Українській Народній Республіці, - закріплювала ст. 2, - на

лежить народові, цебто громадянам УНР всім разом". Спеціальна нор

ма Конституції присвячувалася формі реалізації даного права. "Це своє 

суверенне право народ здійснює через Всенародні Збори України",

закріплювала ст. З. Таким чином, Основний Закон передбачав право на

роду здійснювати владу лише опосередковано - через Всенародні Збо

ри, які конституювалися верховним органом УНР (ст. 23). Згідно зі 
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ст. 3 7 вони обиралися загальним, рівним, безпосереднім, таємним і 

пропорційним голосуванням всіх, хто користується громадськими та 

політичними правами і в них судово не обмежений. 

Важливо підкреслити, що Конституція УНР наділяла правом зако

нодавчої ініціативи безпосередньо виборців - громадян України 

кількістю не менш як 100 тис. (ст. 39). 
Водночас аналізований Статут не закріплював одне з найваж

ливіших положень -положення про безпосереднє здійснення народом 

влади шляхом референдуму, що належить до фундаментальних консти

туційних засад суверенітету народу. 

Історико-порівняльно-правовий аналіз конституцій колишнього 

Союзу РСР і колишніх союзних республік наочно ілюструє відсутність 

єдності в конституційних концепціях суверенітету народу. На різних 

етапах конституційної правотворчості основні закони неоднаково 

вирішували питання народовладдя. 

Простежимо під таким кутом зору становленням та еволюцію кон

ституційних доктрин щодо джерел влади та їі суб'єктів. 

Перша Радянська конституція- Конституція РСФСР 1918 р., по 
суті, фіксувала декілька варіантів. Декларація прав трудового та ек- / 

сплуатованоrо народу визначала належність всієї влади в центрі та на 

місцях Радам робітничих, солдатських і селянських депутатів (ст. 1 ). 
Водночас Декларація містила положення щодо "забезпечення всієї по

вноти влади за працюючими масами" (п. "ж" ст. 3) та приналежність 
влади "цілком і виключно працюючим масам і їх повноваженому пред

ставництву - Радам робітничих, солдатських і селянських депутатів" 

(ст. 7). Другий розділ Конституції - "Загальні положення Конституції 
РСФСР" - також регулював відповідні суспільні відносини. Ст. 1 О 
проголошувала: "Вся влада в межах РСФСР належить всьому робітни

чому населенню країни, об'єднаному в міських і сільських Радах". 

Таким чином, аналіз засвідчує багатоваріантність конституційного 

визначення суб'єктів влади: а) Ради; б) трудящі; в) трудящі та Ради; 

г) робітниче населення, об'єднане в Радах. В останньому варіанті Ради 

фігурують не як один із двох суб'єктів влади, а вони є елементом, що 

об'єднує населення. 

Отже, підсумовуючи аналіз, можна зробити висновок: для першої 

Радянської Конституції було характерне пряме визнання трудящих без

посередньо суб'єктом влади. Водночас до названих суб'єктів належали 

Ради. 

Конституція УРСР, яку затвердив третій Всеукраїнський з'їзд Рад 

14 березня 1919 р . , в ст. 3 (п. "б") закріплювала владу за робітничим 
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класом, встановлюючи право участі в здійсненні державної влади ви

ключно для трудових мас і відкидаючи пануючі класи. Згідно зі ст. 5 
влада трудових мас на території УРСР здійснювалася Радами робітни

чих, селянських, червоноармійських депутатів та іншими органами 

влади за вибором Рад. Звернемо увагу на те, що до суб'єктів, котрі ре

алізували державну владу, належали не тільки Ради, але й інші органи 

влади, котрі обиралися Радами, тобто виконавчі комітети (п. "а" ст. 18). 
В наступні десятиліття, як показує дослідження, радянські консти

туції відходять від принципу прямого закріплення w:rади трудящих. 

Ідея верховенства народу як на рівні Союзу РСР, так і на рівні суб'єктів 

цього Союзу підмінюється, перекручується, втрачає ясне та чітке кон

стиТуційне оформлення. 

Конституція Української РСР 1929 р. закріпила належність всієї · 

влади в межах УРСР тільки Радам робітничих, селянських і червоно

армійських депутатів (ст. 1). Аналогічні положення містилися в одной
менних актах решти союзних республік (ст. 2 Конституції РСФСР 
1925 р.). 

Наступний період конституційного вирішення проблем сувереніте

ту народу пов'язується з Конституцією СРСР 19З6 р., конституціями ре

спублік 19З7 р. Формою обмеження, послаблення суверенітету народу 

було виключення народу як прямого суб'єкта, що самостійно здійснює 

належну йому владу, з тексту Основного Закону. Передбачалося лише 

опосередковане визначення народу як суб'єкта влади. "Вся влада в 

СРСР належить трудящим міста і села в особі Рад депутатів трудящих", 

- проголошувала ст. З загальносоюзного Основного закону. Аналогічні 

норми включала Конституція УРСР 19З7 р. (ст. З), а також однойменні 

акти решти республік, що входили до складу Союзу РСР. 

У порівнянні з наведеною конституційною системою, Основний 

Закон Союзу РСР 1977 р., основні закони союзних і автономних рес

публік 1978 р. зробили деякі кроки в напрямі демократичних консти
туційних рішень. Вони вперше в радянській конституційній правотвор

чості закріпили належність народові всієї влади. Але акти, що нас 

цікавлять, водночас мали значні недоліки. Конституційно народ не був 

закріплений як суб'єкт, який самостійно реалізує належну йому владу. 

Згідно зі ст. 2 Конституції СРСР народ здійснює державну владу через 
Ради народних депутатів, які становлять політичну основу СРСР. Дане 

положення відтворювала Конституція УРСР 1978 р. (ст. 2), а також ана
логічні акти решти республік. 

Досягнення Основного Закону 1978 р. є пряме закріплення деяких 
питань щодо здійснення безпосередньої демократії. 
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Вперше в українській конституційній регламентації Конституція 

УРСР 1978 р. закріпила референдум 27а. "Найважливіші питання дер
жавного життя виносяться на всенародне обговорення, а також став

ляться на всенародне голосування (референдум)" - проголошувала 

ст. 5. Безсумнівно, наведена конституційна норма передбачала, що до 
питань, які є предметом референдуму, включаються також прийняття 

Конституції та внесення до неї змін і доповнень. Отже, суб'єктом 

вирішення зазначених проблем шляхом референдуму є народ. 

Конституція 1978 р. закріпила доктрину верховенства Верховної 
Ради України в системі державних органів. Верховна Рада була "право

мочна розглядати і вирішувати будь-яке питання, що належить до 

відання Української РСР" - встановлювала ст. 97 Конституції. 
До виключного відання Верховної Ради Основний Закон відносив, 

зокрема, прийняття Конституції УРСР, внесення до неї змін, прийняття 

рішень щодо проведення всеукраїнського голосування (референдуму) в 

Українській РСР. 

Таким чином, Конституція 1978 р. в ст. 97 чітко та ясно визначила 
суб'єкт прийняття та реформування Основного Закону. Це є найвищий 

орган державної влади- Верховна Рада. Опосередковано суб'єктом 

вирішених питань визнавався народ, оскільки конституційно проголо

шувалося всенародне голосування (референдум) з найважливіших пи

тань державного життя. 

Підкреслимо, що згідно з Конституцією правом приймати рішення 
щодо проведення всенародного голосування володів тільки один 

суб'єкт- Верховна Рада. 

Принципові нововведення стосовно досліджуваної проблеми були 

втілені в деклараціях про державний суверенітет союзних республік, 

схвалених в 1990 р. На відміну від Конституції УРСР 1978 р. Декла
рація про державний суверенітет України, схвалена Верховною Радою 

16 липня 1990 р. 28, прямо проголосила народ суб'єктом, який безпосе
редньо здійснює державну владу. Декларація фіксує: народ України яв

ляється єдиним джерелом державної влади в Республіці. Повновладдя 

народу реалізується на основі Конституції як безпосередньо, так і че

рез народних депутатів, обраних у Верховну Раду та місцеві Ради 

УРСР (гл. ІІІ). Багато в чому подібні положення містили декларації 
інших союзних республік 29. 

Деклараційні положення відіграли суттєву роль і послужили знач

ною мірою моделлю для подальшої конституційної регламентації 

інституту суверенітету народу, його верховенства над усіма державни

ми та недержавними структурами. Слід відзначити, що в розглядувана-
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му аспекті Декларація про державний суверенітет України містить 

спеціальну настанову. В заключній частині вона абсолютно ясно прого

лошує: Декларація являється основою для нової Конституції і законів 

України. 

Водночас всебічне осмислення декларацій дає всі підстави дЛЯ то

го, щоб не перебільшувати їхню роль та значення. Декларації стимулю
вали пошук законодавця, об'єднань громадян, науковців, дали імпульс 

подальшій роботі, націленій на створення конституційного еталона на

родного суверенітету. У зазначеному руслі як Конституція України, так 

і конституції решти колишніх радянських республік в процесі їхнього 

реформування враховували низку ідей та положень декларацій. Ана

логічний підхід використовувався при побудові Конституції України, 

прийнятої в 1996 р. 
Однак необхідно підкреслити, що деякі формули Декларації про 

державний суверенітет України підлягають подальшому розвитку, вдо

сконаленню, розширенню, уточненню. 

В методологічному контексті важливо застерегти від категорично

го переконання, що Декларація про державний суверенітет України має 

перевагу над аналогічними актами решти колишніх союзних республік, 

що входили до складу СРСР. Відбір деклараційної матерії для втілення 

їі в конституційні та інші законодавчі рішення на базі такого підходу не 

дав би позитивних результатів. 

Справжня зацікавленість у пошуках конституційних еталонів пе

редбачала всебічний та глибокий науковий аналіз всієї сукупності роз

глядуваних актів, їх переосмислення крізь призму комплексного регу

лювання відповідних суспільних відносин. Виявлені таким чином оп

тимальні варіанти заслуговують на використання в конституційній та 

законодавчій правотворчості незалежно від того, в деклараціях яких 

держав вони проголошувалися. 

В такому контексті порівняльний аналіз декларацій колишніх союз
них республік, зокрема РРСФР, УРСР, БРСР, дає змогу зробити висно

вок про наявність в кожній із них певних положень, що викликають на

уковий і практичний інтерес і можуть слугувати для взаємного викори

стання. 

Конкретизуючи наведене положення, звернемося до деклараційних 

формул, що стосуються інституту референдуму. 

Декларації про державний суверенітет України та Білорусі наведе

ну форму прямого народовладдя взагалі не передбачають. З огляду на 

це перевага надається Декларації про державний суверенітет Росії. 

Присвячуючи спеціальну статтю питанню щодо зміни території 
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РРСФР, документ фіксує неможливість його вирішення без волевняв

JІення народу, вираженого шляхом референдуму (ст. 8). Оrже, виходячи 
буквально із точного змісту зазначеної настанови, інші суб'єкти 

Російської Федерації не мали права приймати рішення стосовно тери

торіальних змін Росії. 

Декларація України (гл. V) та Декларація Білорусі (ст. 6) також тор
калися вирішення територіальних питань. Проте тут фіксувалися інші 

формули. Українська Декларація містила положення, згідно з яким те

риторія республіки в діючих кордонах є недоторканною і не може бути 

змінена та використана без ії згоди. Оскільки відповідно до Декларації 

України (гл. ІІ) від імені всього народу виступає Верховна Рада, саме 

цей орган, виходячи із буквального змісту деклараційної формули, вва

жався повноважним вирішувати територіальні питання. Жодних вимог 

щодо прийняття рішень шляхом референдуму декларація не передбача

ла. Подібна модель втілювалася білоруською декларацією. 

Декларація про державний суверенітет України в контексті 

досліджуваної проблематики вибудувала деякі основи для подальшого 

розвитку конституційного еталона суверенітету Українського народу. 

Важливо, що вона зробила суттєвий крок вперед порівняно з Консти

туцією республіки 1978 р. 
Декларація має спеціальну главу "Народовладдя" (гл. ІІ). Вона виз

начає народ України як громадян Республіки всіх національностей. Гла

ва чітко фіксує один із центральних елементів суверенітету народу: 

"Народ України являється єдиним джерелом державної влади в Рес

публіці". На відміну від Конституції 1978 р., котра в первісній редакції 
закріпила здійснення народом дерЖавної влади тільки через Ради на
родних депутатів, які є політичною основою Української РСР (ст. 2), 
Декларація зробила істотний крок в бік забезпечення справжнього на

родовладдя. Це відбивається в положенні Декларації, згідно з яким по

вновладдя народу України реалізується як безпосередньо, так і через 

народних депутатів, обраних народом у Верховну та місцеві Ради. 

Важливе значення має визначення Декларацією суб'єкта, що право

мочний виступати від імені народу. Він - єдиний. Від імені всього на

роду, - проголошує Декларація, - може виступати виключно Верхов

на Рада. Жодна політична партія, громадська організація, інші угрупо

вання або окремі особи не можуть виступаrи від імені всього народу. 

Незважаючи на те, що Декларація містила важливі прогресивні по

ложення демократичного та гуманістичного спрямування, збудований 

нею каркас народовладдя не можна вважати завершеним і всебічним. 

По-перше, деклараційне визначення народу як джерела тільки дер-
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жавної влади слід вважати обмеженим і неповним, оскільки народу на

лежить вся влада - як державна, так і недержавна. 

По-друге, в положенні Декларації, згідно з яким повновладця наро

ду України реалізується безпосередньо, наявні нечіткість, невизна

ченість, двозмістовність. Справа в тому, що Декларація обмежується 
фіксацією слова "безпосередньо", не розкриваючи конкретно, шляхом 

яких інструментів . здійснюється пряме народовладдя. Сам по собі 
термін "безпосередньо" багато не додає, оскільки прямо не висвітлює 

нових, порівняно з минулим, головних форм справжньQГО волевиявлен

ня народу. Адже під терміном "безпосередньо" розумілися також фор

ми, які широко застосовувалися впродовж десятиліть, що передували 

прийняттю Декларації (обговорення населенням проектів конституцій, 

законів тощо) на рівні Союзу РСР і союзних республік. 

Переглядаючи формулу народовладдя, І.М. Степанов підкреслю

вав, що у визначенні суверенітету народу на перше місце має бути ви

сунуте не будь-що інше, а його верховна політична воля; володіння ж 

засобами, які забезпечують участь громадян в управлінні, на чому 

раніше акцентувалася увага,- лише похідне від верховної волі зо. 
З метою створення істинних гарантій суверенітету народу зміст 

терміна "безпосередньо" потрібно розкрити, особливо зазначивши кон

кретно вибори та референдум як серцевинні форми реального 

здійснення влади безпосередньо народом. 

На момент прийняття Декларації світовому конституціоналізму бу
ли давно відомі подібні форми. Наприклад, звернемося до Конституції 

Франції 1958 р. "Національний суверенітет належить народові, який 
здійснює його через своїх представників і шляхом референдуму",

пролегує ст. З названого акта. Проте відзначимо, що, закріплюючи ре

ферендум, ст. З французької конституції водночас не включає інші фор

ми безпосередньої реалізації народом суверенної влади, відбиття яких 

в тексті Основного Закону має істотне значення. 

Врешті-решт, перехід від заперечення принципу розподілу влад до 

його сприйняття змінює не тільки конституційну модель організації 

державної влади. Введення розподілу влад не може не позначитися на 

змісті поняття суверенітету народу. В такому контексті положення Дек

ларації України щодо здійснення повновладдя народу в опосередко

ваній формі тільки через депутатів, на нашу думку, є неповним. 

Опосередковано верховенство народу виражається і реалізується як 

через депутатів, так і через інші інститути. Назвемо Президента Ук

раїни, який легітимується безпосередньо народом. 

Але чи правомірно, навіть з урахуванням зазначеного доповнення, 
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обмежувати опосередковані форми здійснення народовладдя представ

ницькими та одноосібними органами, які обираються народом (корпу

сом виборців). 

Виходячи з єдності державної влади, яка поділяється на законодав

чу, виконавчу та судову, можливо, доцільно вийти за межі вищенаведе

ного твердження, тобто вважати, що суверенітет Українського народу в 

опосередкованому вигляді реалізується через систему органів законо. 

давчої, виконавчої та судової влади та органи місцевого самоврядуван

ня. В цей механізм є всі підстави включити також спеціальні органи, 

котрі може обирати народ з метою розв'язання конкретних завдань: ус

тановчі збори, конституційні збори тощо. 

Концепція Конституції України, котра була схвалена Верховною 

Радою 19 червня . 1991 р. 31, з досліджуваного питання відтворювала 
Декларацію про державний суверенітет України. 

Підсумовуючи викладені положення та висновки, поняття суве

ренітету народу можна сформулювати так: український народ є єдиним 

джерелом влади, яка належить йому і здійснюється також ним безпосе

редньо - через вибори, референдум та інші форми прямої демократії 

- і опосередковано - через систему органів законодавчої, виконавчої, 

судової влади та органи місцевого самоврядування, а також спеціальні 

представницькі органи, котрі обирає народ (установчі збори, консти

туційні збори тощо) для вирішення конкретних питань (наприклад, 

прийняття Конституції). 

Викладене поняття не претендує на завершеність. Але безпереч.

ною є необхідність подальшого розвитку теорії суверенітету народу, що 

акумулюється в понятті суверенітету народу. Привернути увагу до 

розв'язання даного завдання, розставити висунуті часом акценти важ

ливо та актуально. 

Деклараційна модель суверенітету народу зіграла відповідну роль 

у вдосконаленні конституційних положень стосовно суверенітету наро

ду. Після здобуття Україною статусу самостійної незалежної держави в 

процесі реформування Конституції 1978 р. в Гі текст були включені де
які елементи Декларації про державний суверенітет України, що збага

тило і вдосконалило конституційний каркас суверенітету народу. 

Конституція України 1996 р., в порівнянні з реформованою Консти
туцією 1978 р., зробила істотний прогресивний крок в побудові загаль
них конституційних основ суверенітету Українського народу. Основ

ний Закон в преамбулі конституює Український народ як громадян Ук

раїни всіх національностей. 

Проблемам народного суверенітету Конституція 1996 р. присвяти-
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ла спеціальну статтю. "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування",- проголошує 

ст. 5. Перевага наведеного положення, в порівнянні з тим, яке закріплю
вала ст. 2 Конституції 1978 р., полягає в тому, що народ чітко та недвоз
начно на конституційному рівні визнаний суб'єктом влади, яку він 
здійснює безпосередньо. Конституція 1978 р. не закріплювала статусу 
народу як прямого суб'єкта реалізації влади. 

Конституція 1996 р., на відміну від попереднього Основного Зако
ну, проголошує верховенство народу над державою, його органами та 

посадовими особами. Тільки народ користується важливішим правом 

-визначати та змінювати конституційний лад в Україні . Ст. 5 суворо і 
чітко закріплює: "Право визначати конституційний лад в Україні нале

жить виключно народові і не може бути узурповане державою, П орга

нами або посадовими особами". 
Конституювавши народ носієм суверенітету та єдиним джерелом 

влади, а також прямим суб'єктом, котрий реалізує належну йому владу, 

ст. 5 Основного Закону в заключній частині проголошує пряму заборо
ну: "Ніхто не може узурпувати державну владу". 

Створення цілісної та завершеної конституційної моделі верховен

ства народу обумовлюється розумінням суверенітету народу як осново

положної, домінуючої цінності, що потребує органічного закріплення 

не тільки в преамбулі Конституції і розділі "Загальні засади", а й в 

решті розділів Основного Закону. При цьому кожна структурна части

на Конституції повинна закріплювати відповідні складові суверенітету 

народу, які логічно випливають із загальних положень Конституції сто

совно суверенітету народу. 

Продовжуючи в такому контексті подальший аналіз Конституції 

України 1996 р., можна дійти висновку, що загальні положення щодо 
суверенітету народу, які містяться в першому розділі Конституції, тією 

чи іншою мірою розкриваються, конкретизуються, наповнюються та 

гарантуються в низці положень та приписів, що містяться в наступних 

розділах тексту Основного Закону. 

Дуже важливо те, що доктрина суверенітету народу відповідним 

чином віддзеркалена в розділі ІІ Конституції: "Права, свободи та 

обов'язки людини і громадянина". Відповідно до ст. 38 громадяни ма
ють право брати участь в управлінні державними справами, у всеук

раїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Тут 

референдум закріплюється в контексті прав громадян України. 
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Конституційним досягненням Основного Закону 1996 р. слід вва
жати також те, що він має спеціальний розділ, предметом якого є фор

ми безпосередньої демократії і який регулює основні суспільні відно

сини, що виникають у сфері реалізації народовладдя безпосередньо на

родом. Йдеться про розділ ІІІ Основного Закону "Вибори. Референ
дум". 

Ст. 69. визначає форми здійснення народного волевиявлення. Це
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. 

Конституція називає суб'єктів, які правомочні призначати всеук

раїнський референдум. Ст. 72 наділяє відповідними повноваженням 
двох суб'єктів- Верховну Раду та Президента України. 

Нововведенням Конституції 1996 р. є положення щодо проведення 
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Він проголо

шується на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які 

мають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референ

думу зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто 

тисяч підписів у кожній області. 

Окрема норма Основного Закону відводиться питанню, котре може 

вирішуватися виключно шляхом всеукраїнського референдуму. Це є 

питання щодо зміни території України (ст. 73). Жоден державний орган 
не вправі приймати акти щодо зміни території держави. 

Конституція втілює теоретичну доктрину стосовно обмеження ко

ла питань, котрі вирішуються референдумом. Зазначеній проблемі та

кож присвячується самостійна стаття Основного Закону- ст. 74. Вона 
забороняє референдум щодо законопроектів з питань податків, бюдже

ту та амністії. 

Проблеми референдуму стали об'єктом конституційної регламен

тації, якій присвячено розділ ХІІІ Основного Закону - "Внесення змін 

до Конституції України". З розглядуваної точки зору конституційна 

концепція полягає в тому, що три розділи Конституції - розділ І "За

гальні засади", розділ ІІІ "Вибори. Референдум" та розділ ХІІІ "Вне

сення змін до Конституції України" - змінюються за більш ускладне

ним порядком, ніж решта розділів Основного Закону. Тобто для внесен

ня змін до перерахованих розділів необхідно проводити всеукраїнський 

референдум. Ст. 156 Конституції закріплює жорстку процедуру 

здійснення конституційних змін. Суб'єктами, які приймають відповідні 

рішення, є Верховна Рада та Президент України. Суб' єктами, що мають 

право подавати до Верховної Ради законопроекти щодо внесення змін 

до розділів І, ІІІ та ХІІІ, ст. 156 визначає Президента України або не 
менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради. 
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Суб'єктом, який повноважний приймати даний законопроект, є Верхов

на Рада. В даному випадку для прийняття законопроекту вимагається 

не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради. За 

умови його прийняття Верховною Радою, він затверджується всеук

раїнським референдумом. Суб'єктом, який правомочний призначати 

даний референдум, Конституція визначає Президента України. 

Таким чином, Конституція України 1996 р. вперше в українській 
конституційній правотворчості чітко закріпила народ єдиним 

суб'єктом, котрий безпосередньо, шляхом референ,цуму остаточно 

вирішує питання щодо внесення змін до розділів І, ІІІ та ХІІІ Консти

туції України. 

Складність такого порядку внесення змін до Конституції України 

міститься в заключному положенні ст. 156 Конституції. Воно регулює 
процедуру повторного подання законопроекту щодо внесення змін до 

розділів І, ІІІ та ХІІІ Конституції з одного й того самого питання, 

закріплюючи, що таке подання можливе лише до Верховної Ради Ук

раїни наступного скликання. 

Процедура конституційних змін передбачає участь у вирішенні да

ного питання також Конституційного Суду України. Він дає висновок 
щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції 
України вимогам статей 157 та 158 Конституції України. Ст. 157 
містить заборону таких змін Основного Закону, які передбачають ска

сування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або спрямо

вані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної 

цілісності України. Ще одна заборона стосується умов, в яких Консти

туція не може бути змінена, а саме умови воєнного або надзвичайного 

стаНу. 

Ст. 158 Конституції закріплює необхідність додержання від

повідних строків щодо процедури конституційних змін. Перше поло
ження згаданої статті стосується випадку, коли законопроект про вне

сення змін до Конституції розглядався Верховною Радою, але закон не 

був прийнятий. За цієї умови законопроект може· бути поданий до Вер

ховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття вищенаведеного 

рішення щодо цього законопроекту. Друге положення ст. 158 констатує, 
що Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не мо

же двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України. 

Отже, згідно зі ст. 159 Основного Закону Верховна Рада України 
розглядає законопроект про внесення змін до Конституції лише за на

явності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності 

даного законопроекту вимогам статей 157 та 158 Конституції. 
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Істинність суверенітету народу полягає у вирішенні народом всіх 

серцевинних питань у сфері забезпечення прав і свобод людини і гро-
. . . 

мадянина, життєдlЯЛьностt сусшльства та держави. 

Виокремимо проблему верховенства народу в сфері забезпечення 

територіальної цілісності України. 
Умови, що радикально змінилися (колишні суб' єкти Союзу РСР 

стали самостійними незалежними державами, а СРСР припинив своє 

існування), не послабили небезпеки територіальних зазіхань на теренах 

колишнього Радянського Союзу, в тому числі й стосовно України. 

Проблеми розробки всебічних, жорстких та вичерпних гарантій те

риторіальної цілісності України та непорушності їі державного кордо

ну, а також їх реалізації, на жаль, поки що не привернули належної ува

ги вітчизняної науки. 

Забезпечення недоторканності кордонів і цілісності території є од

ним з найважливіших завдань кожної держави. Виключна значущість 
територіальних питань підтверджується тим, що, здебільшого, їхнє 

вирішення світовий конституціоналізм підносить на рівень основних 

закоюв. 

Побудова та аналіз конституційно-правового заслону різного роду 

зазіханням на територію суверенної України, по суті, нове завдання, яке 

висунуте потребами часу і стоїть перед наукою та законодавцем. Кон

ституційну правотворчість України в аспекті, що нас цікавить, багатою 

не назвеш . Попередній Основний Закон фокусував досліджуване пи

тання головним чином в одній статті. Територія УРСР не може бути 

змінена без ії згоди. Кордони між УРСР та іншими союзними рес

публіками можуть змінюватися за взаємною угодою відповідних рес

публік, яке підлягає затвердженню Союзом РСР, - проголошувала 

ст. 70 Конституції 1978 р. Цей Основний Закон визначав також 

суб'єкта, який правомочний здійснювати відповідну компетенцію. 

Згідно із п. 3 ст. 97 вирішення питань, пов'язаних із зміною кордонів 
УРСР з іншими союзними республіками, належало до виключного 

відання Верховної Ради УРСР. 

У Декларації про державний суверенітет України, порівняно з Кон

ституцією 1978 р., спостерігаються істотні зрушення щодо розглядува
ної проблеми. Насамперед вона проводить ідею пріоритету тери

торіального верховенства держави, виділяючи даний інститут у са

мостійну главу (гл . V). У Декларації проголошується, що Україна 
здійснює верховенство на всій своїй території. Водночас фіксуєТься не
доторканність території в існуючих кордонах і неможливість їі зміни 

або використання без згоди України. 
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Деклараційні настанови, присвячені територіальному верховенству 

України, через кілька місяців перестали бути тільки елементом її Дек

ларації. Сформульовані у декларації ідеї трансформувалися у новий 

вид актів, котрі до цього були взагалі невідомі державно-правовому 

будівництву. Йдеться про принципово нове явище, що вперше виникло 
в результаті постдеклараційного розвитку колишніх союзних республік 
з їхньої ініціативи, без посередництва центру- про міжреспублікансь

кий договірний процес. У формалізованому вигляді цей процес було 
представлено системою договорш 1 угод, складовим елементом яких 

була регламентація територіальних відносин між республіками. 

З позицій України, зрозуміло, першочерговий інтерес викликало 

розв'язання відповідної проблеми шляхом договорів, укладених з ко

лишніми республіками - Росією та Білорусією . Важливо зазначити, 

що саме з ними Україна почала будувати договірні форми взаємовідно

син на базі Декларації. Першим був укладений Договір між Україною і 

Росією, другий- між Україною і Білорусією. Аналізуючи згадувані ак

ти, підкреслимо, що кожний із них відводив територіальній цілісності 
суб' єктів самостійні статті. При цьому спільним для цих договорів бу

ло положення щодо визнання сторонами їхньої територіальної 

цілісності та поваги до неї. Але мали місце й розбіжності . Вони стосу

ються кордонів. Якщо Договір України з Росією фіксував, що сторони 

визнають і поважають територіальну цілісність України і Росії "~ 

існуючих в рамках СРСР (підкреслено авт. - Л.К.) кордонах" (ст. 6), то 
Договір між Україною і Білорусією останню частину формулював інак

ше. Формула "у рамках СРСР" тут виключена. Згідно із ст. б сторони 

визнають і поважають територіальну цілісність України і Білорусі "у 

нині існуючих кордонах" . Аналогічні норми згодом відтворювалися в 

договорах України з іншими суверенними державами. 

Ступивши на шлях справжньої самостійності й незалежності, Ук

раїна інтенсивно нарощувала правову базу забезпечення територіаль

ної цілісності держави. 

У Посланні до парламентів і народів світу від 5 грудня 1991 року 
Верховна Рада констатувала: "Україна вважає свою територію не

подільною і недоторканною, визнає· непорушність існуючих державних 

кордонів і не має ніяких територіальних претензій до жодної держави" . 

У зазначеному контексті розроблялося нове законодавче регулю

вання розглядуваних суспільних відносин. Було прийнято закони про 

відповідальність за діяльність, спрямовану на порушення територіаль

ної цілісності України, про державний кордон України. 
Головне, однак, - побудова надійного та міцного конституційного 
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фундаменту територіальної цілісності України і непоруШності їі кор

донів. Суспільні відносини, що стосуються даної сфери, насамперед 
вимагають конституційних рішень. Виняткова значущість зазначених 

відносин зумовлює необхідність їхньої правової регламентації актом 

найвищої юридичної сили - Основним Законом держави. Концепція 

нової Конституції України в аспекті, який цікавить нас, не передбачала 

всебічно завершеного і юридично чіткого механізму, який би гаранту

вав територіальну цілісність України та непорушність іі кордонів . 

Проблема конституційного підгрунтя територіальної цілісності Ук

раїни, недоторканності й непорушності їі кордонів пов'язана з новими 

питаннями українського конституціоналізму. 

Одне з них полягає у визначенні суб'єктів, що правомочні розгля

дати та вирішувати територіальні питання. В конституціях, що існува

ли до набуття Україною статусу самостійної держави, зазначалося, що 

прерогатива у зазначеній сфері належить Верховній Раді, але це поло

ження лише частково відбивало суть фундаментальних основ верхо

венства народу. 

Завершене та повне вираження народного суверенітету зв'язане з 

піднесенням народу на рівень головного суб'єкта, що правомочний 

вирішувати територіальні питання безпосередньо. Зазначимо, що Дек

ларація про державний суверенітет Росії, на відміну від однойменного 

акта України, передбачає чітко та недвозначно: зміна території РСФСР 

здійснюється волевиявленням народу, вираженого шляхом референду

му (ст. 8). 
Піднесення народу на рівень суб'єкта, який правомочний безпосе

редньо вирішувати територіальні питання, грунтується на загальній те

орії народного суверенітету. Одне з ключових положень верховенства 

народу - можливість здобуття державного суверенітету. Право народу 

на самовизначення може бути реалізоване як у формі самостійної дер

жави, так і в формі входження до складу іншої держави. Але при цьо

му, безперечно, права на самовизначення одного народу не можуть 

здійснюватися за рахунок порушення прав інших народів . На жаль, за

значений фактор дуже часто ігнорується або не береться до уваги. Од

нак, як пише Б. Крилов, право на самовизначення належить рівною 

мірою не лише народові, котрий визначає свій політичний - статус, а й 

народові, котрий вже визначив свій статус 32. А це означає, що народ, 
який перебуває у складі держави, може змінити свій статус тільки за 

згодою всього народу даної держави, інакше, змінюючи свій статус, 

цей народ змінює й статус народу, котрий утворив державу, в складі 

якої перебуває. 
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Саме щоб унюшуrи подібних наслідків, потрібна конституційна за

борона, що не дає змоги розв' язати проблему, яка аналізується, без 
участі всього народу України. Основний Закон України повинен перед

бачати, що подібного року питання - прерогатива не одного, а двох 

суб'єктів: усього народу держави та народу, який бажає утворити свою 

державу. Народне волевиявлення має визначатися через референдум. 

Вагомим аргументом на користь сформульованих висновків є 
досвід розв'язання територіальних проблем конституціями світу. Го

ловні акти розвинутих країн дуже грунтовно і всеб4Jно втілюють кон

цепцію територіальної цілісності держав як фундаментального здобут
ку. Одночасно вони передбачають нерозривність, органічність, взаємо

пов'язаність і взаємозумовленість вирішення тих чи інших питань, що 

стосуються території, з інтересами зацікавленого населення. З огляду 

на це основні закони країн світу, крім загальних положень, мають 

спеціальні норми щодо конкретних умов або ситуацій. Оперуючи 

досвідом Французької Республіки, наведемо два правила Конституції 

країни 1958 р. Одне з них включено до статті, присвяченої перегляду 
основного закону, і зводиться до прямої заборони проведення будь-якої 

процедури згадуваного процесу за наявності зазіхань на цілісність те

риторії (ст. 89). Інше міститься у розділі, що регламентує укладення до
говорів і угод. Ст. 53 цього розділу фіксує спеціальне застереження, яке 
передбачає: "Будь-яка поступка, обмін, приєднання території недійсні 

без згоди заінтересованого населення". 

В нинішніх умовах право народу на самовизначення, аж до 

відділення, виходу з держави, саме по собі не вважається загальнодемо

кратичним принципом. Жодна складова частина держави не може ре

алізувати право виходу, не порушивши права і інтереси іншого народу. 

Новітня юридична теорія 33, осмислюючи право на самовизначен
ня в тісному зв'язку з сецесією- виходом зі складу держави будь-якої 

Гі частини, суворо проводить лінію на необхідність укладення договору 

між всіма зацікавленими сторонами. Тобто вихід зі складу держави має 

відбуватися на підставі добровільної згоди та відповідно до норм 

міжнародного права. Що стосується сецесії в односторонньому поряд

ку, то міжнародне та національне конституційне право практично лю

бої із сучасних держав ставиться до неї різко заперечливо . 
Конституція України 1996 р., порівняно з однойменним актом 

1978 р., деякою мірою розширила кількість норм щодо територіальних 
питань. Особливо важливо те, що на відміну від Конституції 1978 р . 

чинний Основний Закон відводить питанням території перше місце. 

Ст. 1. Конституції проголошує Україну суверенною, незалежною, демо-
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кратичною, правовою державою. Наступна стаття закріІШює тери

торіальні питання: суверенітет України поширюється на всю їі тери

торію. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недо

торканною (ст. 2). 
Перевагою Конституції 1996 р. є піднесення народу на рівень єди

ного суб'єкта, котрий вирішує територіальні питання. Якщо Консти

туція 1978 р. закріІUІювала відповідні повноваження лише за парламен
том, то чинний Основний Закон лишає Верховну Раду даного повнова

ження, і ст. 73 закріплює єдиним суб'єктом, котрий володіє правом 
вирішувати територіальні питання, народ: "Виключно всеукраїнським 

референдумом вирішуються питання про зміну території України". 

На особливу увагу заслуговує питання щодо суб'єктів, котрі мають 

право призначати всеукраїнський референдум. 

За Конституцією України 1978 р. право прийняття рішень про про
ведення всеукраїнського референдуму належало до виключного відан

ня Верховної Ради (п. 18 ст. 97). Конституція ж 1996 р. закріплює двох 
суб'єктів, котрі володіють правом призначення народного волевиявлен

ня. Це- Верховна Рада України та Президент України (ст. 72, ст. 73, 
П. 2 СТ. 85, П. 6 СТ. 106, СТ. 156). 

При цьому важливо наголосити, що чинний Основний Закон 

містить .норми, які гарантують піднесення глави держави над найви

щим представницьким органом народу у сфері прийняття рішень що

до проведення референдуму. Це досягається незрозумілим і дивним 

визначенням питань, що становлять предмет референдумів, які при

знача:ІQться парламентом та Президентом. Однак цілком зрозуміло 

тільки одне: критерієм розчленування об'єкта референдуму служить 
забезпечення переваг глави держави над законодавчим органом. Як 

передбачають ст. 72 та п. 2 ст. 85 Основного Закону, Верховна Рада 
уповноважена призначити всеукраїнський референдум тільки з одно

го питання- про зміну території України. Проте системне осмислен

ня правил, що містяться в ст. 72, ст. 73 та п. 2 ст. 85 Конституції, вик
ликає запитання і навіть сумніви. Річ у тому, що ст. 2 чітко проголо
шує: "Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і не

доторканною". Виходячи з буквального змісту зазначеного положен

ня, зміна території України неприпустима, це забороняється Основ

ним Законом. Отже, ст. 72, ст. 73 та п. 2 ст. 85 Конституції суперечать 
ст. 2 Конституції. 

Виходячи з теорії співвідношення конституційних норм, норми 

Конституції, хоча і є нормами Основного Закону, тим не менше, мають 

неоднакаву юридичну силу 34. Якщо порівнювати норми-принципи з 
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конкретними нормами, то примат - на стороні перших. Звідси висно

вок: норми конкретного характеру повинні відповідати нормам-прин

ципам. 

Тобто у розглядуваному випадку домінуючим є положення, що 

міститься у ст. 2 Конституції і проголошує цілісність та недотор

канність терніорії України. 
Зроблений висновок підтверджує також і конституційна концепція. 

Доктрина ієрархії конституційних норм представлена в чинній Консти

туції України. Це абсолютно рельєфно віддзеркалює закріплення неод

накового порядку внесення змін до різних розділів Основного Закону. 

Порівнюючи концепцію вищої юридичної сили норм-принципів з 

конкретними нормами Конституції, приходимо до висновку: правило, 

яке міститься в ст. 2 Конституції в стосунку до правил, що закріплю
ються ст. 73 та п. 2 ст. 85 Конституції, є домінуючим. 

Здійснений аналіз викликає запитання. Конституційний статус Вер

ховної Ради як суб'єкта призначення всеукраїнського референдуму уяв

ний, вигаданий, двозначний?! Іншими словами, об'єкт референдуму, 

щодо якого Верховна Рада конституюється суб'єктом його призначен

ня, відсутній? В такому разі найвищий представницький орган України 

фактично взагалі не є суб'єктом, котрий володіє правом призначати 

всеукраїнський референдум. Адже ст. 72 та п. 2 ст. 85 Конституції до 
повноважень Верховної Ради відносять призначення всеукраїнського 

референдуму на перший погляд лише з питань про зміну території. 

Буквально під терміном "питання про зміну території України" ро

зуміються і негативні, і позитивні зміни. Якщо вважати, що в ст. 73 
Конституції йдеться про приєднання до території України інших тери

торій, то Верховна Рада в даному випадку є суб'єктом призначення все

українського референдуму. 

Відповідні питання вимагають суворого, чіткого та недвозначного 

визначення нормами Основного Закону. 

На відміну від статусу Верховної Ради, статус Президента України 

як суб'єкта призначення всеукраїнського референдуму гарантується 

конкретними і широкими прерогативами в надзвичайно важливих сфе

рах. Насамперед вони включають конституційну матерію, йдеться про 

зміни Основного Закону. Ст. 156 наділяє правом внесення до Верховної 
Ради законопроекту про внесення змін у розділи "Загальні засади", 

"Вибори. Референдум", "Внесення змін до Конституції України" двох 

суб'єктів- Президента України або не менше двох третин депутатів 

від конституційного складу Верховної Ради. У разі його прийняття не 

менш ніж двома третинами конституційного складу парламенту, зако-
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нопроект затверджується всеукраїнським референдумом. Право його 

призначення надане тільки Президентові. 

Крім конституційного референдуму, Основний Закон закріплює 

главу держави також суб'єктом, що проголошує всеукраїнський рефе

рендум, ініціатором якого виступає народ (п. 6 ст. 106). Згідно зі ст. 72 
Основного Закону всеукраїнський референдум проголошується на ви

могу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право 

голосу, за умови, що підписи про призначення референдуму зібрані не 

менше ніж у двох третинах областей республіки і не менш як по сто ти

сяч підписів у кожній області. 

Конституційно об'єкт референдуму за народною ініціативою не ок

реслений. Проте його широкі масштаби не викликають сумнівів: адже 

заборону Основний Закон закріплює тільки щодо законопроектів з пи

тань податків, бюджету та амністії (ст. 74). 
Сконструйована чинним Основним Законом модель інституту ре

ферендуму, у порівнянні з тією, яка втілювалася попередньою Консти

туцією, обмежила парламентські прерогативи. Вона реально зазіхає на 

законодавчу функцію Верховної Ради. Закон України "Про всеук

раїнський та місцеві референдуми" прямо визначав, що предметом все

українського референдуму може бути прийняття, зміна чи відміна за
конів України (ст. 3). Піднесення Президента до рангу суб'єкта призна
чення всеукраїнського референдуму з народної ініціативи і позбавлен

ня цього права парламенту може бути використане виконавчою владою 

для прийняття законів без участі Верховної Ради і навіть всупереч їй, 

що порушує доктринальні положення народного суверенітету та роз

поділу влад. 

Важливо підкреслити, що зроблені висновки підтверджує світовий 

досвід. Надання Президентові Франції права передавати законопроек

ти на референдум (ст. 11 Конституції Франції 1958 р.) обумовило 

маніпулювання референдним способом прийняття законів на шкоду 

парламентським формам 35. Всі референдуми, що ініціювалися 
Ш. Де Голлем, проводилися з грубим порушенням основного закону, 

мали атипарламентський характер і слугували інструментом проведен

ня президентських рішень "через голову" загальнонаціонального пред

ставницького органу, не рахуючись з його думкою і обмежуючи його за

конодавчий простір. 

Щоб усунути можливість використання всеукраїнського референ

думу в антидемократичних, антипарламентських цілях, необхідно пе

реглянути чинне конституційне рішення щодо суб'єктів призначення 

всеукраїнського референдуму. Реалізація даної пропозиції вимагає 
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відповідних змін ст. 72, ст. 73, п. 2 ст. 85, п. б ст. 106, ст. 156 Консти
туції України 35а. 

Слід зазначити, що проаналізовані механізми обмеження поля зако

нодавчої діяльності Верховної Ради, коли використовується гарантова

на Конституцією можливість вирішувати питання, які належать до за

конодавчої прерогативи Верховної Ради, обминаючи даний орган та 

проводячи, за призначенням Президента, антипарламентський рефе

рендум "через голову" Верховної Ради, народились і не на нашому 

грунті, і не в наш час. 

Вони запозичені з авторитарної Конституції Франції 1958 р., ідео
логом і архітектором якої був Президент Ш. Де Голль. 

Вищенаведені "новації", які вперше в світовій конституційній пра

вотворчості були впроваджені Конституцією П'ятої Республіки, протя

гом чотирьох десятиліть піддаються постійній і всебічній критиці з бо

ку відомих дослідників конституціоналізму багатьох країн світу. Вони 

грунтовно та наполегливо заперечують французькі "нововведення", 

оскільки останні мають реакційну спрямованість : обмеження класич

них і традиційних парламентських привілеїв і зниження ролі загально

державного представницького органу народу в системі державного ме

ханізму на користь президента і уряду 36. 

Чому авторитарні, антидемократичні риси Конституції Франції че

рез сорок років віддзеркалилися в конституційній правотворчості на те

ренах колишнього Радянського Союзу (Конституція Казахстану 1995 р., 
Конституція Білорусі 1996 р., Конституція України 1996 р.)? 

Конституція є фундаментом організації та проведення референду

му. В цілому ж правове забезпечення суспільних відносин, що склада

ються у розглядуваній сфері, створює об'ємна система правових актів 

різної ієрархії. Підкреслимо, що в науковій літературі система право

вих актів, котрі регламентують організацію та проведення референду

му, поки що не одержала належної розробки. 

До системи правових актів України, присвячених нормам, що рег

ламентують проведення референдуму, належить невідомий країнам 

світу Конст-итуційний договір між Верховною Радою України та Прези

дентом України "Про основні засади організації та функціонування 

держаної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до 

прийняття нової Конституції України" 37, укладений 8 червня 1995 р . 
Цей антиконституційний акт включав антиконституційну норму, яка, 

всупереч чинній на той час Конституції, наділяла Президента правом 

призначати всеукраїнський референдум (ст. 26). Аналогічного характе
ру був запис IV ст. 61: "До прийняття нової Конституції сторони не ви-
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носитимуть на всеукраїнський референдум, консультативний референ

дум та опитуванщ громадської думки інших питань, крім прийняття 

нової Конституції України, текст якої буде узгоджений Сторонами". 

Особливе місце в системі правових актів, що регламентують ор

ганізацію та проведення референдуму, посідають закони, об'єктом яких 

є регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі ор

ганізації та проведення референдумів. Ці закони відіграють важливу 

роль, оскільки на основі них і відповідно до Конституції мають 

видав:пися інші акти з питань референдуму. Першим таким законом 

був Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", 

прийнятий З липня 1991 р. 38. 

Відповідно до чинної на той час реформованої Конституції 1978 р. 
цей закон наділяв правом призначати всеукраїнський референдум лише 

одного суб'єкта - Верховну Раду (ст. 12). Суб'єктами призначення 
місцевих референдумів закріплювалися місцеві Ради народних депу

татів. Згідно із Законом предметом виключно всеукраїнського референ

думу було вирішення питань щодо реалізації права народу України на 

самовизначення та входження України до державних федеративних і 

конфедер:пивних утворень або вихід з них (ст. 5). 
Закон визначав суб'єктів, що здійснюють підготовку та проведення . 

референдумів. Ст. 24 закріплювала, що з цією метою утворюються 
комісії: Центральна комісія з всеукраїнського референдуму, комісія Ре

спубліки Крим з всеукраїнського референдуму, обласні, районні, міські, 

районні у містах, селищні, сільські комісії з референдуму. До утворен

ня Центральної комісії з всеукраїнського референдуму П функції покла

далися на Центральну виборчу комісію по виборах народних депутатів 

України. Для підготовки та проведення місцевого референдуму перед

бачалося утворення комісій в межах адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Згідно зі ст. 25 Закону Центральну комісію з всеукраїнського рефе
рендуму мала утворювати Верховна Рада України. 

До правового забезпечення організації та проведення всеук

раїнського референдуму належать й закони, які мають інший предмет 

регулювання, проте як елемент містять деякі норми, що стосуються ре

ферендуму. В цьому контексті важливі питання вирішує Закон України 
"Про Центральну виборчу комісію України" (17 грудня 1997 р.). Він 
визначає Центральну виборчу комісію постійно діючим державним ор

ганом, що забезпечує організацію та проведення виборів і всеук

раїнського референдуму (ст. 1). 
До правової системи, що аналізується, належать також підзаконні 
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акти, передусім укази Президента України. Згідно з п. 6 ст. 1 Об Консти
туції України глава держави призначає всеукраїнський референдум що

до змін Конституції України відповідно до ст. 156 Конституції та про
голошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою . 

Умовою видання розглядуваних актів є додержання главою держа

ви конституціЙної вимоги, суть якої полягає в тому, що укази Президен
та видаються на основі та "на виконання Конституції і законів України" 

(ст. 106). 
Відповідно до чинної Конституції Президент України видав Указ 

"Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою" (15 січня 2000 р.) 39. Як зазначалося в даному акті, він ви
даний на виконання вимоги більш як трьох мільйонів громадян Ук

раїни, засвідченої в установленому порядку протоколом Центральної 

виборчої комісії "Про загальні підсумки збирання підписів громадян 

України під вимогою проведення всеукраїнського референдуму за на

родною ініціативою" від 15 січня 2000 р. Указ проголошував проведен
ня всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 16 квітня 
2000 р. Він передбачав включення до бюлетенів для таємного голосу
вання шість об'ємних За змістом, багато в чому незрозумілих запитань. 
За своєю суттю запитання стосувалися розширення повноважень Пре

зидента в сфері взаємовідносин з Верховною Радою та підвищення йо

го ролі в системі розподілу влад. Що стосується Верховної Ради, то 

Указ мав різко антипарламентське спрямування: він передбачав ради

кальне конституційне послаблення місця парламенту в системі роз

поділу влад, нарощував потенційну загрозу самому існуванню Верхов

ної Ради. Питання, що містилися в Указі, стосувалися внесення змін до 

чинної Конституції України. Їхній зміст зводився до надання Президен
тові права розпуску Верховної Ради у разі висловлення недовіри Вер

ховній Раді на всеукраїнському референдумі, а також дострокового 

припинення повноважень Верховної Ради, якщо вона протягом одного 

місяця не зможе сформувати постійно діючу парламентську більшість 

або в разі незатвердження нею протягом трьох місяців підготовленого 

та поданого Кабінетом Міністрів Державного бюджету. Наведені поло

ження були викладені у формі змісту конкретних норм, що передбача

лись для включення до статей 90 та 106 Конституції. Із ст. 80 Консти
туції пропонувалося вилучити правки: "Народні депутати України не 

можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до криміна

льної відповідальності, затримані чи заарештовані". 

Наступне запитання передбачало скорочення кількісного складу 

Верховної Ради України з 450 народних депутатів до 300 з відповідною 
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зміною ст. 76 Конституції. П'яте запитання формулювалося з метою 
введення бікамералізму: "Чи підтримуєте Ви необхідність формування 

двопалатного парламенту в Україні, одна з палат якого представляла б 

інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації, та внесення 

відповідних змін до Конституції України і виборчого законодавства?". 

Останнє, шосте запитання Указу стосувалося форми прийняття Ос

новного Закону. "Чи згодні Ви з тим, що Конституція України має прий

матись всеукраїнським референдумом?". 

Підготовка та проведення всеукраїнського референдуму Указом 

глави держави покладалися на Центральну виборчу комісію, відповідні 

територіальні та дільничні комісії. 

Щодо проголошення всеукраїнського референдуму 16 квітня 

2000 р. був ще один Указ глави держави, викликаний рішеннями Кон

ституційного Суду України від 27 березня 2000 р. за поданням народ
них депутатів України про неконституційність Указу Президента "Про 

проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціати

вою". Конституційний Суд визнав неконституційними два запитання

перше та шосте, котрі президентським Указом виносилися на всенарод

не волевиявлення. 

Виконуючи рішення Конституційного Суду та керуючись ст. 152 
Конституції, Президенту 29 березня 2000 р. видав Указ "Про внесення 
змін до Указу Президенту України від 15 січня 2000 р. N!! 65" 40. Глава 
держави постановив наведеним актом: 

1. Виключити зі ст. 2 Указу Президента від 15 січня 2000 р . N!! 654 
"Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою" пункти перший та шостий. 

2. Централь~ій виборчій комісії здійснювати підготовку та прове
дення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань, 

передбачених пунктами 2, 3, 4, 5 ст. 2 Указу від 15 січня 2000 р. N!! 65, 
які рішенням Конституційного Суду від 27 березня 2000 р. визначені 
конституційними. 

Складовим елементом системи правових актів у сфері всеук

раїнського референдуму є рішення Конституційного Суду з 

відповідних питань, яке можна розділи на два види. 

По-перше, Конституційний Суд приймає рішення на основі прямо

го припису Конституції. Йдеться про рішення, обумовлені виключною 
важливістю предмета, щодо якого вони приймаються, а саме: якщо пи

тання пов'язане із законопроектом про внесення змін до Конституції 
України, Верховна Рада розглядає даний законопроект за наявності 

висновку Конституційного Суду щодо відповідності законопроекту ви-

117 



могам статей 157 і 158 Конституції України (ст. 159). Інші питання, 
віднесені до повноважень Конституційного Суду згідно зі ст. 150 Ос
новного Закону, розглядаються за зверненнями: Президента України; 

не менш як сорока п'яти народних депутатів України; Верховного Су

ду України; Уповноваженого Верховної Ради з прав людини; Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим. 

Рішення Конституційного Суду є обов'язковими до виконання на 

території України, остаточні й не можуть бути оскаржені. 

З приводу всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 р. Консти
туційний Суд ухвалював кілька рішень, які приймалися як до, так і 
після проведення референдуму. 

Конституційний Суд 27 березня 2000 р. прийняв рішення за подан
нями, які надійшли від 103 та 108 народних депутатів України і з огля
ду на їхню змістовну близкість були об'єднанні в одне провадження в 

справі. Подання народних депутатів України до Конституційного Суду 

в узагальненому вигляді викладали їхню позицію щодо неконсти

туційності Указу Президента від 15 січня 2000 р. "Про проголошення 
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою". Загалом Указ, 

-говорилося у поданні, є таким, що суперечить ст. 8, 19, 72, 75, 85, 92, 
147, 156 та п. 1 розділу lV (Перехідні положення) Конституції України, 
якщо виходити з частини четвертої ст. 76, ст. 147, р. 1 ст. 150, абзаца 
другого частини першої ст. 152, ст. 153 Конституції України, частини 
першої ст. 1, ст. 2, п. 1 ст. 13, абзаца другого ст. 15, ст. 38, 39, 40, 61, 
71,73 Закону України "Про Конституційний Суд України". 

Конституційний Суд розглянув подання парламентаріїв і 27 берез
ня 2000 р. прийняв "Рішення Конституційного Суду України у справі за 
конституційним поданням 103 і 108 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президен

та України "Про проголошення всеукраїнського референдуму за народ

ною ініціативою" 41. 

Суд визнав такими, що відповідають Конституції, положення ст. 1 
про проголошення всеукраїнського референдуму на 16 квітня 2000 р., 
пункти 2, 3, 4, 5 ст. 2 (питання, коLрі були включені до бюлетенів: 2) про 
надання Президентові права розпуску Верховної Ради; З) про обмежен

ня депутатської недоторканності; 4) про скорочення конституційного 
складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів; 5) про введен
ня двопалатного парламенту). Згідно з рішенням Конституційного Су

ду перераховані питання, які будуть схвалені всеукраїнським референ

думом, є обов'язковими для розгляду та прийняття рішень у порядку, 

визначеному Конституцією. 
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Два питання, котрі передбачав президентський Указ для включення 

до бюлетенів для таємного голосування, Конституційний Суд визнав 

такими, що не відповідають Конституції. Це питання про висловлення 

недовіри Верховній Раді на всеукраїнському референдумі, що дає 

підстави Президентові для розпуску Верховної Ради, та про прийняття 

Конституції всеукраїнським референдумом. 

Викладене рішення Конституційного Суду передувало проведенню 

всеукраїнського референдуму. Після проведення референдуму 

16 квітня 2000 р. Конституційний Суд також приймав відповідні рішен
ня, котрі включені до системи актів, що складають правове забезпечен

ня організації і проведення всеукраїнського референдуму та реалізації 

його результатів. 

За результатами всеукраїнського референдуму, проведеного 

16 квітня 2000 р., Президент України вніс до Верховної Ради проект За
кону "Про внесення змін до Конституції України за результатамИ все

українського референдуму за народною ініціативою". Особливість 'да

ного проекту в тому, що він не враховував наслідки референдуму щодо 

питання про створення двопалатного парламенту. Це було мотивовано 

необхідністю додаткового глибокого та всебічного вивчення проблеми 

бікамералізму. Водночас за результатами всеукраїнського референдуму 
16 квітня 2000 р. до Верховної Ради був внесений проект Закону "Про 
зміни до Конституції України за результатами всеукраїнського рефе

рендуму 16.04.2000 року", підготовлений народними депутатами Ук
раїни. На відміну від президентського проекту, депутатський проект 

передбачав також внесення змін до Конституції України з питання дво

палатного парламенту. Крім того, парламентарії передбачали низку 

змін, спрямованих на посилення ролі парламенту в системі державної 

влади і, водночас, на послаблення ролі Президента. 

Виконуючи вимоги ст. 159 Конституції, згідно з якою законопроект 
про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною 

Радою за наявності висновку Конституційного Суду України щодо 

відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції, 
парламент прийняв рішення стосовно того, щоб Конституційний Суд 

надав відповідні висновки щодо двох законопроектів: депутатського та 

президентського, котрі водночас були направлені до Конституційного 

Суду. Суттєво привернути увагу до того, що за депутатський проект 

проголосували 304 парламентарії, за президентський- 174. 
Конституційний Суд України розглядав зазначені проекти окремо. 

Спочатку- президентський. Висновок Конституційного Суду було оп

рилюднено 29 червня 2000 р. 42. Суд визнав проект Закону України 

119 



"Про внесення змін до Конституції України за результатами всеук
раїнського референдуму за народною ініціативою", внесений до Вер

ховної Ради України Президентом України, таким, що відповідає вимо

гам статей 157 і 158 Конституції України. Зупинимося на трактуванні 
Конституційним Судом положення щодо зменшення конституційного 
складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів. Консти
туційний Суд вважав, що на зміст та обсяг прав і свобод людини та гро

мадянина кількісний склад парламенту безпосередньо не впливає. От

же, зменшенням конституційного складу Верховної Ради, як пропону

валося законопроектом, внесеним Президентом України, права та сво

боди людини й громадянина не скасовуються і не обмежуються. 

Зазначений підхід дискусійний, навіть, швидше, такий, що викли

кає заперечення. Прогресивна теорія парламентаризму виходить з того, 

що кількісний склад загальнодержавного представницького органу на

роду визначається, серед інших критеріїв, необхідністю забезпечення 

виборцям, населенню умов та можливостей спілкування, зв' язку з де

путатами, яких вони обирають. Зрозуміло, що зменшення чисельного 

складу парламенту не відповідає зазначеним умовам та обмежує мож

ливості громадян, тому що їх кількість відносно депутатів зростає. 

Висновок стосовно проекту Закону "Про зміни до Конституції Ук

раїни за результатами всеукраїнського референдуму 16.04.2000 ро
ку" 43, поданого народними депутатами України, Конституційний Суд 
оприлюднив 13 липня 2000 р. Суд вирішив припинити провадження в 
справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку 

щодо відповідності проекту Закону України "Про зміни до Конституції 

України за результатами всеукраїнського референдуму 16.04.2000 ро
ку" вимогам статей 157 і 158 Конституції України в частині, яка сто
сується змін до статей 75, 76, 79, частин першої і другої ст. 8, статей 84, 
85, 88, 93, 94, 96, 97, 106, 107, 109, 113,114, 116, 122, 126, 128, 131, 150 
Конституції України та доповнення Гістаттями 82.1, 84.1, 101.1, 101.2, 
101.3, 101.4, 101 .5, 101.6, 101.7, 101.8, 101.9, 101.10, 101.11, 101.12, 
101.13, 101.14, 101.15, 101.16. 

До актів, що складають правову систему в сфері організації і про

ведення всеукраїнського референдуму, належать акти Центральної ви

борчої комісії, насамперед постанови. Оперуючи матеріалами всеук

раїнського референдуму 16 квітня 2000 р., згадаємо постанову Цент
ральної виборчої комісії N!! 444 "Про подання міського голови м. Жито
мира щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму" 

від 4 грудня 1999 р. Наведеною постановою Центральна виборча 

комісія відмовила у реєстрації зазначеної ініціативної групи. 
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Сутrєве значення мають протоколи Центральної виборчої комісії. 

Відзначимо, наприклад, що Протокол Центральної виборчої комісії 

"Про загальні підсумки збирання підписів громадян України під вимо

гою проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 

від 15 січня 2000 р. 44 засвідчував: ініціативні групи зібрали більш як 
три мільйони підписів громадян України, які мають право голосу, під 

вимогою проведення всеукраїнського референдуму. Зазначений Прото

кол Центральної виборчої комісії згадується в Указі глави держави від 

15 січня 2000 р. про проголошення всеукраїнського референдуму як об
грунтування проголошення референдуму. 

Юридичне забезпечення організації та проведення всеукраїнського 

референдуму включає також рішення судових органів. Стосовно рефе

рендуму 1 б квітня 2000 р . є рішення Печерського районного суду 

м. Києва від 21 грудня 1999 р. Справа в тому, що якби не було даного 
рішення, доля згаданого референдуму, можливо, була б іншою. Адже 

Центральна виборча комісія своєю постановою від 4 грудня 1999 р. 
"Про подання міського голови м. Житомира щодо реєстрації ініціатив

ної групи всеукраїнського референдуму" відмовила в реєстрації зга

даній ініціативній групі. Проте ця ініціативна група, котра була створе

на на зборах громадян України у м. Житомирі, оскаржила постанову 

Центральної виборчої комісії в Печерський районний суд м. Києва, а 

суд 21 грудня 1999 р. прийняв рішення, котрим визнав дії Центральної 
виборчої комісії щодо відмови у реєстрації ініціативної групи всеук

раїнського референдуму неправомірними. Суд скасував постанову Цен

тральної виборчої комісії і зобов'язав їі зареєструвати ініціативну гру

пу всеукраїнського референдуму, створену у м. Житомирі, задоволь

нивши їі скаргу. Тільки після рішення Печерського районному суду в 

порядку його виконання Центральна виборча комісія зареєструвала 

першу ініціативну групу. Вона видала постанову "Про реєстрацію 

ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціати

вою, утвореної зборами громадян України у м. Житомирі 7 грудня 
1999 р." (23 грудня 1999 р.). 

Конституція України (ст. 9) закріплює, що частиною національного 
законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'яз

ковість яких надана Верховною Радою України. Виходячи з даної кон

ституційної настанови, можна ствердити, що якщо відповідні акти або 

норми, які містяться в тих чи інших актах, регулюють суспільні відно

сини, котрі виникають в процесі організації та проведення референду

му, вони становлять складовий елемент правового забезпечення ре

алізації народного волевиявлення. 
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Аналіз правової системи, що нас цікавить, буде неповним, якщо за

лишити поза увагою акти Парламентської Асамблеї Ради Європи, чле

ном якої є Україна, а також документи органів ПАРЄ, присвячені роз

глядуваній проблемі. 

Виокремимо рекомендації Парламентської Асамблеї. Як це випли

ває із буквального змісту даної назви, рекомендації ПАРЄ не мають 

обов'язкової юридичної сили для членів Ради Європи. Проте їхнє зна

чення не слід недооцінювати. 
Конкретизуючи дане питання, звернемося до Рекомендації Парла

ментської Асамблеї Ради Європи N!! 1451(2000) "Реформа інститутів 
влади в Україні" 45, схваленої у квітні 2000 р., напередодні всеук
раїнського референдуму 16 квітня 2000 р. 

Прийнятrю Рекомендації передував приїзд в Україну (березень 

2000 р.) доповідачів Комітету з моніторингу ПАРЄ з приводу проголо
шення Указом Президента всеукраїнського референдуму на 16 квітня 
2000 р. Як правомірність самого референдуму, так і зміст питань, що 
передбачалося включити до бюлетенів згідно з Указом Президента від 

15 січня 2000 р. "Про проголошення всеукраїнського референдуму за 
народною ініціативою", були доволі критично сприйняті зарубіжними 

експертами. Це підтверджується, зокрема, тим, що проект Рекомен

дації, підготовлений Моніторинговим комітетом, містив, серед інших, 

таке серйозне положення, як рекомендація Комітетові Міністрів зупи

нити членство України в Раді Європи, якщо так званий "референдум" 

щодо реформи інститутів влади, призначений на 16 квітня 2000 р., 

відбудеться. 

Питання про конституційність референдуму в Україні було 

об'єктом розгляду Європейської комісії за демократію через право "Ве

неціанська комісія", внаслідок чого в березні 2000 р. вона прийняла 
висновок. В ньому, зокрема, зазначалося: даний референдум не може 

безпосередньо вносити зміни до Конституції; одне з питань, винесених 

на референдум, є однозначно неконституційним, а інші питання є над

звичайно проблематичними та/або неясними; схвалення пропозицій, 

винесених на референдум, порушить баланс повноважень між Прези

дентом і парламентом. 

Відзначимо, що наведені та решта положень висновку "Ве

неціанської комісії" були включені безпосередньо до тексту Рекомен

дації ПАРЄ N!! 1451(2000) "Реформа інститутів влади в Україні", схва
леної в квітні 2000 р. 46. 

Нагадаємо, що даному документові Парламентської Асамблеї Ради 

Європи передувало прийнятrя рішення Конституційного Суду України 
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від 29 березня 2000 р., яким визнані антиконституційними два питання 

(перше та шосте) Президентського Указу, котрі виносилися на всена

родне волевиявлення. 

Ця обставина дещо вплинула на зміст рекомендації ПАРЄ, який був 

пом'якшений порівняно з проектом, підготовленим Комітетом з · 

моніторингу. Тим не менше, загалом сприйняття всеукраїнського рефе

рендуму Парламентською Асамблеєю було дуже критичним. Про це 

свідчить, насамперед, визначення, котре містилося- в Рекомендації, 

"так званий "референдум". "Асамблея,- констатувала Рекомендація, 

- висловлює глибоке занепокоєння з приводу так званого "референду

му" щодо реформи інститутів влади, призначеного на 16 квітня 2000 р. , 
методи проведення та організація якого зазІишаються nевизначеними". 

Рекомендація Парламентської Асамблеї наголошувала на тому, що пра

вомірний референдум не може бути проведений доти, доки Верховна 

Рада не прийме нового закону про порядок проведення референдуму. 

Проте підготовка та проведення референдуму, а також вирішення дея

ких питань щодо реалізації його результатів здійснювалися в умовах 

відсутності нового закону про всеукраїнський референдум. 

Продовжуючи аналіз рекомендації ПАРЄ, важливо привернути 

особливу увагу до п. 8 цього документа, оскільки в ньому прямо сфор
мульовано бачення референдуму як загрози українському парламента

ризму та посилення за його рахунок президентури: "Асамблея занепо

коєна можливими наслідками для розподілу влади - різким зруйну

ванням (підкр. авт. - Л.К.) системи стримувань і противаг між інсти
тутами влади, що має на меті суттєве зміцнення ролі Президента і 

суттєве послаблення ролі парламенту". 

Водночас Парламентська Асамблея рекомендувала Президентові 

України відкласти проведення референдуму доти, доки не буде прийня

то новий закон щодо порядку проведення референдуму. 

Хоча Рекомендація ПАРЄ .N!! 1451 "Реформа інститутів влади в Ук
раїні" не сприйняла жорстке положення проекту даного документа, 

суть якого зводилася до призупинення членства України в Раді Європи, 

якщо "так званий "референдум" відбудеться", проте вона не оминула 

цю серйозну проблему та втілювала П в наступній модифікації. Асамб

лея рекомендувала Комітетові міністрів здійснювати контроль за тим, 
щоб усі положення чинної в Україні Конституції було дотримано при 

запровадженні результатів референдуму, а також при здійсненні будь- · 

яких дій, спрямованих на внесення поправок до Конституції. Якщо ж 

результати референдуму будуть запроваджені в неконституційний 

спосіб або якщо до Конституції будуть внесені зміни в неконсти-
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туційний спосіб, · Асамблея рекомендує зупинити членство України в 

Раді Європи. 

Дослідження засвідчило, що система правових актів, які створю

ють юридичне підгрунтя для організації та проведення всеукраїнського 

референдуму, а також для реалізації його результатів, є досить 

об'ємною. в nерспективі ця система має оновлюватися за рахунок 
прийняття нових актів, передусім законів про всеукраїнський референ

дум та про забезпечення виборчих прав громадян в процесі організації 
і проведення всеукраїнського референдуму, а також вдосконалення та 

реформування діючих правових форм. 

4.3. Практика всеукраїнського референдуму: 
проблеми та шляхи вдосконалення 

Референдум має величезне значення, оскільки є однією з найваж

ливіших форм здійснення народного суверенітету. 

Переконливим та яскравим проявом і водночас підтвердженням да

ного положення є зростання ролі референдуму у другій половині ХХ ст. 

як домінуючого способу визначення статусу держави, що засвідчив та

кож і досвід України. 

Верховна Рада України 16 липня 1990 р. прийняла Декларацію про 
державний суверенітет України 47, а 24 серпня 1991 р.- Акт проголо
шення незале)J(Ності України 48. Проте іноземні держави не одразу виз
нали суверенітет України. Становище радикально змінилося, коли 

1 грудня 1991 р. було проведено перший всеукраїнський референдум, 
за результатами якого було підтверджено Акт проголошення незалеж

ності України 49. Нашу державу першими визнали самостійною та не
залежною Польща та Канада, а згодом і решта країн світу. 

Референдуму належить велика роль в забезпеченні демократично

го розвитку суспільства, здійсненні прямого народовладдя. 

Він має суттєве значення як елемент в механізмі стримання та про

тиваг в системі розподілу влад. 

Необхідно підкреслити, що референдуму поряд з позитивними 

притаманні й негативні риси. Так само й результати референдуму мо

жуть мати не тільки прогресивні наслідки, але й реакційні. 

Література, присвячена референдній проблематиці, здебільшого 

робить акцент на позитивних оцінках референдуму. 

Однак розвиток даного інституту в напрямі вираження та забезпе

чення істинного народовладдя, демократичного розвитку суспільства, 

інтересів і прав людини та громадянина диктує нагальну потребу 
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дослідження також негативних аспектів референдуму, правового регу

лювання даного інституту та практики його застосування. 

Слід підкреслити, що референдум, як показує дослідження, далеко 

не завжди і не повсюдно сприймався та сприймається однозначно. 

Дореволюційне державознавство царської Росії, високо оцінюючи 

референдум як форму реалізації народного суверенітету, все ж таки 

ставило під сумнів практику його проведення, підкреслюючи недоліки 

даного інституту. Таку лінію, зокрема, проводив П.І. Новгороддев у ро

боті "Кризис современного правознання" (1999 р.). Аналізуючи право
ве регулювання та стан справ в західних підходах до інституту рефе

рендуму, він вбачав тут один із симптомів досліджуваної ним кризи 

правосвідомості на Заході. Загалом вчені царської Росії (М.М. Кова

левський, П.І. Новгородцев, С.А. Котляревський, Е.Е. Понтович та ін.) 

констатували протиріччя в західному сприйнятті інституту референду

му і тому відносилися до нього критично, не бачили перспектив запро

вадження його в Росії. 

Характерно, що подібний підхід превалював і після лютого 1917 р., 
коли в Росії активно обговорювалося питання щодо запровадження ре

ферендуму, яке зрештою було вирішено негативно 50. Особлива комісія 
з підготовки проектів основних законів при Тимчасовому уряді 

офіційно висловлювалася проти референдуму, прийнятність якого в 

російських умовах вбачалася більше ніж сумнівною 51. 

А що ж Захід, де і в теоретичному, і в правовому, і в практичному 
аспектах референдум накопичив значний досвід? 

Вивчення відповідних доктрин референдуму західних теоретиків 

дає підстави для того, щоб провести відповідні паралелі з теорією су

веренітету народу. Отже, можна зробити висновок, що залежно від 

історичних та інших, обставин в теорії референдуму склалася тен

денція, аналогічна тій, котра притаманна теорії суверенітету народу, а 

саме: концепція референдуму підлягає викривленню, підміні. Деякі 

дослідники вважають, що суть і значення референдуму полягають в то

му, що він представляє собою противагу парламенту, є одним із мо

гутніх інструментів у боротьбі з представницьким органом народу. Для 

послаблення всемогутності парламенту, - писав Каре де Мальбер в 

193 1 р., - є лише три способи: створення сильної виконавчої влади, 

введення контролю за конституційністю законів і референдум 52. 

Референдум - інститут безпосередньої демократії. Тому викорис
тання його як важеля послаблення інституту представницької демо

кратії - парламенту - суперечить суті та соціальному призначенню 

референдуму. Безпідставне також оперування "всемогутністю" парла-
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менту 53. Загальновизнаною тенденцією є посилення саме виконавчої 
влади за рахунок послаблення ролі органів народного представ

ництва 54. Йдеться, таким чином, про викривлення, підміну істотної 
суті та соціального призначення інституту референдуму. 

Однак дане становище характеризує не тільки теоретичні конст

рукції. Застосування референдуму як механізму тиску виконавчої вла

ди на законодавчу - реальність практики. 

Оцінюючи референдум, Б.О. Страшун підкреслює, що він викори

стовується не тільки як противага представницькій демократії, але й як 

інструмент, за допомогою якого можна обминути парламент і прийня

ти рішення поза парламентом і всупереч йому 55. 

Наведені та інші засоби перекручення референдуму обумовили те, 

що на практиці референдуми використовуються не тільки як форми без

посереднього вирішення народом найважливіших суспільних та дер

жавнИх питань, а й як засіб легітимації антинародних чи неоднозначних 

для демократії рішень. Згадаймо, наприклад, референдуми 1933 р., 

1934 р., 1939 р. у Німеччині, референдум 1947 р. в Іспанії, референдуми 
1978 р., 1980 р., 1998 р. в Чилі та ін. Світова практика проведення рефе
рендумів засвідчила, що референдуми не завжди давали очікувані ре

зультати. Мали місце такі негативні наслідки референдумів, як загост

рення суспільних відносин. У новітній практиці існує факти, коли рефе

рендум був визнаний недійсним (в Молдові- 1999 р.). 
На жаль, і на етапі вступу світового товариства в третє тисячоліття 

поки що немає підстав стверджувати, що негативні сторони референду

му відійдуть в минуле. В кінці ХХ ст. тенденція викривлення суті рефе

рендуму захопила і терени колишнього Радянського Союзу. 

Ось чому необхідно цілком підтримати висновки вчених світу що

до недоліків, притаманних референдуму, застережень стосовно їх іде

алізації, абсолютизації 56. 

Якщо порівнювати прийняття рішень з питань суспільного та дер

жавного життя шляхом референдуму з парламентською формою, то пе

ревага залишиться на боці безпосереднього народного волевиявлення. 

Однак необхідно загострити увагу на тому, що дане положення не слід 

сприймати абсолютно. 

Референдний спосіб вирішення важливих проблем порівняно з пред

ставницькою формою є більш вагомим і значущим лише тоді, коли народ

не волевиявлення здійснюється за умови додержання визначених умов. 

У науковій літературі, здебільшого, називаються дві необхідні умо

ви референдуму як способу вирішення важливих питань безпосередньо 

народом 57. По-перше, питання, котрі виносяться на референдум, по-
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винні бути зрозумілі кожному виборцеві. По-друге, в процесі підготов

ки всенародного голосування питання, що виносяться на референдум, 

необхідно всебічно роз'яснити населенню через засоби масової інфор

мації, розкрити очікувані, а також і можливі неочікувані результати. 

Значно рідше до умов, яких слід додержуватися, використовуючи 

референдум, належить попереднє всенародне обговорення питань, що 

виносяться на референдум. Прибічники даного положення переконані 

в необхідності поєднання двох форм безпосередньої демократії - гро

мадського обговорення питання, що є предметом народного голосуван
ня, і референдуму 58. 

Цілком підтримуючи теоретиків конституціоналізму, котрі вимага

ють жорсткого додержання перерахованих умов, оскільки вони спрямо

вані на забезпечення демократизму референдуму, прийняття рішень, 
що виражають волю народу та віддзеркалюють його інтереси, водночас 

вважаємо, що вони, тим не менше, не вичерпують інструментів та мож- · 
ливостей, які б давали змогу сприймаги референдум як форму прямого 

народовладдя. 

Сукупність умов, що розкривають зміст поняття референдуму як 

однієї з найвищих форм безпосередньої демократії, необхідно розширити. 

З огляду на це слід відзначити, що як у юридичному, так і в політо

логічному контексті поки що недостатньо досліджені проблеми 

суб'єктів референдного процесу. З урахуванням реалій новітньої історії 

України та інших країн СНД особливо актуально виокремити 

відповідні питання стосовно прийняття Конституції України та внесен

ня до неї змін. 

При цьому важливо осмислити питання щодо суб'єктів, котрі 

ініціюють необхідність розробки нової Конституції або реформування 

чинної, здійснюють підготовку відповідного проекту, приймають Кон

ституцію чи вносять зміни до чинної Конституції. 

Чітке, недвозначне, об'єктивне наукове обгрунтування згаданих 

проблем органічно пов'язується з додержанням чи порушенням умов 

референдуму, розкриває прямий зв' язок між суб' єктами відповідного 

процесу та якістю рішень, що приймаються, дає орієнтири прогностич

ного плану, а також практики відповідних відносин. 

Процес підготовки проекту Конституції України, яка була прийня

та в 1996 р. починався на основі Конституції УРСР 1978 р. і Декларації 
про державний суверенітет України, схваленої Верховною Радою 

16 липня 1990 р. 59. Розробка нового Основного Закону впродовж пер
ших років здійснювалася на основі широкого демократизму, відбулося 

оновлення та збагачення стадій і змісту конституційного процесу. 
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Вперше на стадії розробки українського головного акта було запро

поновано концепцію Конституції. Причому, і це дуже цікаво та важли

во, ідея поб~ови концепції не була ініціативно-груповою ідеєю. Вона 

була формаліЗQвана спеціальним рішенням Верховної Ради. Про це 

свідчить їі поста~ова від 24 жовтня 1990 року "Про комісію по розробці 
нової Констит)rці~ Україниської РСР" 60. На відміну від подібного роду 
актів, котрі ухвалювалися в минулому, згадувана постанова, вперше 

формулювала спеціальний пункт, який визначав необхідність підготов

ки концепції Конституції. 
Закономірно, що новелізація проектно-підготовчої роботи в розгля

дуваному руслі стимулювала велике творче піднесення з боку науково

го та практичного юридичного потенціалу республіки. На підтверджен

ня цього достатньо зазначити, що у Верховну Раду було подано декілька 

проектів концепції Основного Закону, ініційованих різними суб'єктами. 

Поширення набули різні організаційні форми участі вчених та практиків 

в розробці актуальних проблем українського конституціоналізму. 

В цьому контексті конституційний процес збагатився значущою 

новелою - і до цього слід привернути особливу увагу, - сутність якої 

в тому, що було організовано цікавий синтез сесії Верховної Ради та 

Всеукраїнської науково-практичної конференції - "Концепція і прин

ципи нової Конституції Української РСР" (квітень 1991 р.) . На пленар

них та секційних засіданнях всебічно, глибоко, зацікавлено проаналізо

вано теоретичні та прикладні питання щодо проекту Основного Закону. 

Висунуті учасниками форуму положення, пропозиції та зауваження 

увійшли до скарбниці не тільки вітчизняного, а й світового консти

туціоналізму. Особливо підкреслимо, що зазначена новація вийшла да

леко за межі України. Вона викликала серйозний інтерес і одержала 

схвалення на Міжнародній науковій конференції "Конституційні ре

форми в країнах - учасницях СНД" 61 . 

Слід, проте, зауважити, що проведений масштабний, плідний та 

ефективний захід, по-перше, мав місце в Українській РСР, що була 

суб'єктом тодішнього СРСР, а по-друге, стосувався не проекту Основ

ного Закону, а тільки першої стадії конституційного процесу - стадії, 

пов'язаної з розробкою концепції і принципів Конституції. 

Повертаючись до аналізу нововведень конституційної правотвор

чості, зазначимо, що концепція Основного Закону була предметом пар
ламентського обговорення на сесії Верховної Ради ( 19 червня 
1991 р.) 62. Вона була опублікована в республіканській та регіональній 
пресі 63, що свідчило про демократизм і гласність проектно-консти
туційної роботи. 
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І, насамкінець, характерною рисою конетитуцІнного процесу по 

підготовці Конституції, прийнятої в 1996 р., було те, що він охоплював 
не за значенням, а за часовою послідовністю два кардинально різних 

періоди : перший - до Акта проголошення незалежності України, який 

був схвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 р. 64 і підтверджений 
його народом шляхом проведення 1 грудня 1991 р. першого всеук

раїнського референдуму 65; другий- після Акта, в умовах суверенної, 
самостійної держави. 

На основі схваленої парламентом концепції та з урахуванням кар

динальних змін, що незабаром сталися, Конституційна комісія майже 

через рік підготувала проект Основного Закону України і подала його 

на розгляд Верховної Ради. Розглянувши даний документ ЗО червня -
1 липня 1992 р., парламент прийняв постанову 66, згідно з якою проект 
Конституції було винесено на всенародне обговорення, яке мало трива

ти до 1 листопада 1992 р. (фактично воно тривало до 1 грудня 1992 р.). 
У народній експертизі проекту Конституції взяло участь майже 

190 тис. громадян, 20 обласних, 114 міських, районних, селищних і 

сільських Рад народних депутатів, 118 об'єднань громадян, понад 2900 
трудових колективів, які висловили 47 тис. зауважень і пропозицій. 

Важливо, тим не менше, підкреслити, що наведені офіційні циф

рові дані не дають повної уяви щодо якості всенародного обговорення 

конституційного документа. В інтересах об'єктивного відбиття стану 

справ слід привернути увагу до негативних явищ, оскільки даний ас

пект проблеми повного висвітлення не одержав. Обговорення проекту 

не викликало дійсної і загальної зацікавленості громадян . Періодична 

преса 67, наприклад, повідомляла, що в Запорізькій області за всю 
історію українського конституційного розвитку чи не вперше люди 

сприйняли винесений на їхній суд проект Основного Закону надто 

стримано. Подібне відношення було виявлено до його оцінки. Про це 

яскраво свідчать підсумки сесій місцевих Рад народних депутатів всіх 

рівнів області, які провели значну роботу з організації обговорення 

проекту Основного Закону. Підсумки надзвичайно вражають: із 220 Рад 
народних депутатів майже 1 ОО відхилили його зовсім. Вносилася про
позиція щодо повернення проекту на доопрацювання та наступного но

вого всенародного обговорення. 

Зауважимо, що само по собі всенародне обговорення проекту Кон

ституції - не новела аналізованого конституційного процесу. Ця фор

ма прямої народної демократії була втілена в практику підготовки Кон

ституції України 1978 р. Повний порівняльний аналіз виходить за межі 
даної роботи. Обмежимося тим, що наведемо тільки два показники, що 
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в контексті сьогодення зовсім не є другорядними: з метою обговорення 

проекту Основного Закону 1978 р. в Україні було організовано 280 тис. 
зборів з числом учасників понад 32 млн 68. 

З урахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли в результаті 

всенародного обговорення проекту Конституції, Конституційна комісія 
Верховної Ради розробила новий варіант проекту Основного Закону в 

редакції 27 травня 1993 р. і подала його на розгляд до Верховної Ради 

України. На сесії Верховної Ради, яка розглянула проект в жовтні 
1993 р., він не одержав парламентського схвалення. За підсумками роз
гляду проекту на сесії Верховної Ради була прийнята лише досить ла

конічна постанова: проект нової Конституції України доопрацювати за 

результатами всенародного обговорення та обговорення у Верховній 

Раді і опублікувати в пресі у жовтні 1993 р. 69. 

Подальша конституційно-проектна робота помітно відставала від 

подібного процесу, що відбувався в інших країнах СНД, де нові основні 

закони були схвалені значно раніше, ніж в Україні. 

Драма українського конституційного процесу, що стала драмою 

сусПІльства та держави, виникла не стихійно, не автоматично. Вона ма
ла глибокі корені, різнохарактерні причини 70. 

В узіu"ішьненому вигляді конституційна криза була обумовлена зву

женНям демократизМ)' під час розробки проекту Основного Закону, не

достатністю гласності. 

Рельєфним свідченням послаблення демократичних основ консти

туційного процесу було викривлення теоретичного, юридичного та 

практичного підходів до проблем стосовно суб'єктів підготовки та 

прийняття Конституції. 

Всупереч теоріям суверенітету народу, парламентаризму та роз

поділу влад, виконавча влада проводила лінію, яка трансформувалася в 

тенденцію підвищення ролі Президента в конституційно-підготовчій 

сфері за рахунок різкого зниження у цій сфері ролі законодавчої гілки. 

Недоліки конституційного процесу обумовлювалися також слабкістю 

та недостатністю теоретичного забезпечення, яке до того ж використову

валося мляво та неповністю, наполегливістю і навіть тиском структур ви

конавчої влади з метою розширення своєї компетенції за рахунок звужен

ня компетенції парламенту, ігноруванням інтелектуального вітчизняного 

потенціалу, засиллям іноземців у конституційному процесі. Підкреслимо, 
що за шість років, протягом яких здійснювалася підготовка проекту ново

го Оснdвного Закону, в Україні був проведений лише один форум з питань 

роботи над проектом Конституції - "Нова Конституція України - шлях 

до утвердження української державності" (січень 1995 р.). 
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Конституція - також закон, однак закон, що має особливі власти

вості, сукупність яких визначає характеристику цього закону як основ

ного. Це положення підтверджується навіть тим, що Конституція може 

містити декілька законів, як, наприклад, у Великобританії. Основний 

Закон відрізняється від звичайного закону об'єктом регулювання. До 

нього включаються основоположні суспільні відносини. Особливості 

Конституції акумулює поняття цього акта. Це - Основний Закон ( сис
тема законів), що має найвищу юридичну силу та закріплює основи 
суспільного ладу, державного устрою, основні права, свободи та 

обов' язки людини і громадянина, підвалини взаємовідносин між осо

бою і державою, а також організацію державної влади. 
Характеристика Конституції як основного закону органічно 

поєднана з їі верховенством в ієрархії законів, необхідністю їхньої су

ворої відповідності Конституції. З цим пов'язаний і особливий порядок 

прийняття Конституції, відмінний від порядку прийняття звичайних за

конів. Він значно складніший і жорсткіший, що зумовлено ·Вимогами 

забезпечення вищої юридичної сили Конституції та П стабільності. З 

огляду на це висловлювання щодо встановлення порядку прийняття 

Конституції простою більшістю депутатів Верховної Ради не мали ні 

наукових, ні правових підстав . 

Огже, Конституція- закон. Суб'єктами законодавчої, включаючи 

конституційну, законотворчості, виходячи з теорії розподілу влад та те

орії суверенітету народу, є безпосередньо народ та його представниць

кий орган - парламент, а також спеціальний представницький орган, 

обраний народом з метою прийняття Конституції, - Конституційна 

(Установча) рада (збори, конвент, асамблея) . І тільки. 

Одна з головних причин деформації конституційної розбудови Ук

раїни полягала в тому, що будучи з самого початку парламентською 

прерогативою, вона перетворилася на сферу всієї тріади влади, пере

важно першої і другої гілок. Остання на основі антиконституційної уго

ди, безпідставно названої Конституційним договором, фактично забез

печила перевагу на свою користь, оскільки структураутворююча сфера 

головним чином еконцентрувалася в руках Президента. 

Підкреслимо, що під час укладення Конституційного договору зро

стало занепокоєння у зв'язку з тим, що рівність парламенту та Прези

дента не вичерпувалася стадією укладення договору. Договір, схвале

ний не кваліфікованою, а лише простою більшістю голосів народних де

путатів, перекреслив конституційність створення Основного Закону і у 

прогностичному плані, поширюючи рівність Верховної Ради та Прези

дента за межі конституційно-підготовчої діяльності та включаючи в 
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орбіту цієї рівності безпосередньо текст Основного Закону. З цього при

воду досить цікавий запис був зафіксований у частині lV розділу VIII 
договору. Інтегративність функції конституційної законотворчості, роль 

Верховної Ради у й здійсненні лише як однієї з двох рівноправних 

сторін передбачалася і стосовно завершальної стадії - стадії прийнят
тя головного аКта. "До прийняття нової Конституції Сторони не виноси
тимуть на всеукраїнський референдум, консультативний референдум і 

опитування громадської думки інші питання, крім прийняття нової Кон

ституції, текст якої буде узгоджений Сторонами" (підкр. авт.- Л.К.). 
Виходячи з буквального тексту, референдна стадія також розгляда

лася як сфера двох суб'єктів. Тобто найвищий орган народного пред

ставництва, всупереч чинній на той час Конституції, був позбавлений 

можливості самостійно призначити проведення народного волевияв

лення щодо проекту Основного Закону. 

А як розуміти кінець вищенаведеної формули щодо узгодження 

сторонами тексту Конституції? Адже тут відсутнє було поняття "про

ект", що створювало неясність. Це спричиняло довільні та конкуруючи 

інтерпретації, а отже, протистояння та конфлікти. 

Буквально ж виходить, що й розробка проекту, й прийняття Консти

туції здійснювалися в антиконституційний спосіб -угодою двох гілок 

влади, що негативно відбилося на принципі верховенства Конституції і 

принципі розподілу влад, згідно з яким функція законотворчості, вклю

чаючи конституційну, в системі розподілу влад належить парламентові. 

У період розробки проекту Конституції 1996 р. виконавча влада бу
ла націлена на побудову такої конституційної моделі інституту прези

дента, яка б закріплювала повноваження Президента України не тільки 

в сфері виконавчої влади, а й у сферах законодавчої та судової гілок 

влади. З огляду на це необхідно було шукати механізми реалізації за

значеної мети, обминаючи найвищий представницький орган народу та 

всупереч йому. 

За такої ситуації виникли сумніви щодо правомочності Верховної 
Ради приймати нову Конституцію. Подібні настрої зацікавлених 

суб'єктів були позбавлені будь-яких підстав і викликали різко негатив

ну реакцію. Прийняття Основного Закону та внесення до нього змін і 

доповнень- це є конституційне право парламенту. Попередня Консти

туція 1978 р. абсолютно чітко закріплювала, що прийняття Конституції 
і внесення до неї змін і доповнень належали до виключного відання 
Верховної Ради (ч. 3-1 ст. 97). 

Важливо підкреслити, що відповідне право традиційно належить 
вищим представницьким органам країн світу. 
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Дана констатація, однак, нічого спільного не має з твердженням 

про те, що Верховна Рада- єдиний суб'єкт прийнятrя Конституції. 

Єдиний- так. Проте єдиний не щодо всіх суб' єктів, а тільки щодо тих, 

які належать до системи державних органів. Прагнення трактувати на

явність у Верховної Ради виключного права приймати Основний Закон 

як єдиний легітимний спосіб створення республіканського головного 

акта слід категорично заперечити. 

Далеко не другорядною є та обставина, що законодавчу владу ха

рактеризували як єдиний легітимний суб'єкт, який правомочний 

здійснювати конституційну законотворчість, переважно парламентські 

структури. Це - не нововведення нашого часу. Новітня історія лише 

підтверджує вчення дореволюційних дослідників царської Росії, що ви

криває підміну суверенітету народу. Йдеться про властиву парламен
тові тенденцію позбавляти народ належної йому влади. Нинішні реалії 

посткомуністичного світу не тільки доводять істинність відповідних 

висновків, сформульованих ще на початку ХХ ст., щодо викривлення та 

підміни теорії і практики народного суверенітету, а й свідчать про акту

альність критики в контексті сучасних реалій і потреб розвитку прав і 

свобод людини та громадянина, демократії, рівня житrя людей. 

Досліджуючи тенденцію викривлення та підміни доктрини верхо

венства народу, К. Тахтеров писав: "Самодержавство народу, проголо

шене в момент великих революцій, здійснюваних буржуазією за допо

могою народу, потім ототожнюється представниками буржуазії, ворожої 

народовладдю, з самодержавством парламенту" 72. На жаль, наприкінці 
ХХ ст. можна провести чітку аналогію між процесами, що відбувають

ся, та процесами, які характеризував учений на початку столітrя. Певні 

сили, що прийшли до влади за допомогою народу, потім не проти ото

тожнювати главенство народу з самодержавством парламенту (розумій 
-зазначених сил), що насправді означає грубе, цинічне відсторонення 

народу від реалізації ним самим належної йому влади та вирішення гро

мадських і державних справ в інтересах народу. Зазначене поширюється 

і на таке важливе питання, як підготовка та прийнятrя Конституції. 
Рішуче заперечуючи будь-які антинародні, антинаукові, антикон

ституційні намагання щодо досліджуваного питання, виділимо два 

легітимних, крім парламентського, способи прийнятrя Конституції, що 

сформувалися та утвердилися в світовій конституційній правотвор

чості: референдум та Конституційна (установча) рада (збори, асамблея, 

конвент). У світовій практиці відоме також сумарне застосування пар

ламентського та референдного способів прийнятrя Конституції або ви

користання Конституційної Ради та референдуму. 
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Виходячи з другої глави Декларації про державний суверенітет Ук

раїни, що проголосила безпосереднє здійснення народом свого повно

владдя, ст. 2 реформованої Конституції 1978 р., що закріпила на

лежність влади народові, ст. 5, що зафіксувала вирішення найваж
ливіших питань державного життя шляхом всенародного голосування 

(референдуму), а також ст. З Закону "Про всеукраїнський і місцеві ре

ферендуми", прийнятого З липня 1991 р., яка прямо зазначала, що за
твердження Конституції, окремих положень Конституції може бути 

предметом всеукраїнського референдуму, народ і в положеннях Кон

ституції 1978 р. закріплювався як суб'єкт, наділений правом прийняття 
основних суспільних та державних, у тому числі законодавчих, вклю

чаючи конституційні, рішень. 

Проте така констатація, і на це слід звернути увагу, досить далека 

від абсолютизації значення референдуму. Вивчення та аналіз світового 

й вітчизняного референдного досвіду підтверджують, що народне во

левиявлення, як уже зазначалося вище, може бути інструментом прий

няття не лише прогресивних, а й реакційних рішень, у тому числі кон

ституцій. Позитивні чи негативні наслідки референдуму прямо зале

жать від цілої низки факторів: стану суспільства, змісту винесених на 

народне обговорення питань, якості та способу їх підготовки. Тому 

твердження про те, що референдум- вища форма прийняття Консти

туції порівняно з парламентом, суперечать світовій теорії і практиці 

конституційного референдуму. 

Рішення щодо референдної легітимації Конституції органічно 

пов'язані з тим, які суб'єкти і на підставі яких принципів здійснюють 

розробку проекту Основного Закону, а також з умовами проведення на

родного волевиявлення. Референдум же сам по собі нічого спільного з 

уявленням про те, що затверджена ним Конституція автоматично озна

чає відбиття нею ідеалів свободи людини та демократії, не має. 

Дотримуючись вимог і логіки доктрини суверенітету народу та до

ктрини розподілу влад, необхідно повернутися до проблеми суб'єктів 

конституційної законотворчості. Річ у тім, що зроблені вище висновки 

з приводу того, що суб'єктами конституційної законотворчості є лише 

народ та йоГо представницькі органи, екстраполюються на розв'язання 
проблеми якості конституційного референдуму, його результатів. Суть 

питання полягає в тому, що всупереч деяким уявленням тут немає жод

них теоретичних і практичних підстав для протиставлення парламенту 

та референдуму. Позитивний результат референдуму залежить саме від 

тієї ролі, яка належить представницькому органові в його підготовці. 

Референдна легітимація Конституції асоціюється з побудевою де-
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мократичного Основного Закону за умови, що його проект розроблявся 

парламентом або демократично сформованою Конституційною (уста

новчою) радою (зборами, асамблеєю, конвентом). 

У цьому контексті повчальним і корисним є досвід повоєнного кон

ституційного будівництва держав, що скинули диктаторські та фа

шистські режими і створили основні закони, які акумулювали нові де

мократичні досягнення в конституційній законотворчості. 

Згадаймо Іспанію, де створення головного акта плавно та гар

монійно поєднала парламентську та референдну форми 73. Після краху 
фашистської диктатури Франко розпочатий процес демократизації у 

сфері конституційного оформлення держави знайшов своє відбиття в 

створенні демократичного Основного Закону 1978 р . Впродовж п'ятнад

цяти місяців його розробляли парламентські структури. Конституційна 

комісія, створення якої схвалив Конгрес депутатів, склададася з тридця

ти шести депутатів, які представляли партії адекватно співвідношенню 

депутатських мандатів, одержаних ними на виборах 1977 р. Розробле
ний Конституційною комісією проект цього акта був схвалений пере~ 
важною більшістю голосів спочатку в Конгресі депутатів (20 червця 
1978 р.), а потім зі змінами Сенатом (5 жовтня 1978 р.). Остаточно про
ект Конституції затвердили Кортеси 31 жовтня 1978 р. Тільки пройшов
ши парламентський шлях спочатку через палати, а потім Кортеси, про

ект Конституції був винесений на референдум, і 6 грудня 1978 р. Кон
ституція прийнята абсолютною більшістю (за проект проголосувало 

87,8 відсотка від кількості тих, хто голосував, і 58,9 відсотка від 
кількості тих, хто мав право голосу). Основний Закон набув чинності 

після підписання його королем і опублікування 29 грудня 1978 р. 
Суб'єкти створення Конституції, роль кожного з них у цьому про

цесі зафіксовані у вступній частині тексту Основного Закону: "Я, Ко

роль Іспанії, оголошую вам, хто побачить і зрозуміє, цей документ, 

знайте, Кортеси схвалили, а іспанський народ затвердив таку Консти

туцію ... ". 
Сформовані демократичним шляхом Установчі збори, як свідчить 

світова практика конституційного будівництва, також підтвердили 

свою доцільність як спосіб створення демократичної Конституції. 

Як приклад можна навести, зокрема, досвід Італії: застосування 

цього механізму дало змогу після розгрому фашистської диктатури збу

дувати одну з найдемократичніших Конституцій світу 74. Тут, безпереч
но, величезна роль належить складу Установчих зборів, де антифа

шистські сили мали більш як 80 відсотків усіх депутатських місць. Та
кий показник співвідношення сил визначив зміст стрижньових поло-
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жень Конституції Італії, затвердженої 22 грудня 1947 р. Установчими 
зборами та промульгованої тимчасовим главою держави. 

Доктринальна ідея стосовно того, що суб' єктами законодавчої, 

включаючи конституційну, правотворчості виступають народ -та його 

представницькі органи, зовсім не означає, що світовий досвід не знає 

головних актів, створених антипарламентським шляхом, шляхом рефе
рендуму. Йдеться про порушення принципу розподілу влад, коли 
функція конституційної законотворчості здійснюється не органом вер

ховного представництва, а структурами виконавчої влади. Такого роду 

історичний та й сучасний досвід характеризується негативними резуль

татами конституційного референдуму. Вони неминучі, коли на народне 

голосування виноситься проект, підготовлений Президентом або уря

дом в обхід парламенту, а то й всупереч йому або розроблений у надрах 

партійних апаратів і лише формально схвалений парламентом. На

явність перелічених та інших викривлень конституційного референду

му деформує і його сутність; референдум фактично є плебісцитом, на 

якому голосується довіра Президентові чи урядові (Конституція 

Франції 1958 р ., Конституція Чилі 1980 р., Конституція Болгарії 

1971 р., Конституція Куби 1976 р. та ін.) 75. 

Досить показовим у цьому контексті є досвід Франції. Чинна Кон

ституція 1958 р., як і однойменні акти деяких інших європейських дер
жав, приймалася шляхом референдуму. Однак на відміну, зокрема, від 

досвіду Іспанії у Франції в результаті референдуму була прийнята ан

тидемократична Конституція, що є кроком назад порівняно з раніше 

чинною Конституцією 1946 р., яка втілювала розвинуті ідеї та традиції 
французького парламентаризму, що фокусувалося у конституційному 

верховенетні вищого представницького законодавчого органу у держав

ному механізмі. Одна з найважливіших причин тут в тому, що Консти

туція 1958 р. - продукт парламентського референдуму. Загально

національний орган народного представництва, в принципі, не був 

суб'єктом підготовки проекту Основного Закону. У кризових умовах 

(фашистський заколот в Алжирі) генерал Ш. де Голль вимагав для себе 

надзвичайних повноважень щодо створення нової Конституції. Роль 

парламенту полягала лише в тому, що він визначив найзагальюш1 ви

моги до нового Основного Закону, а від контролю за його створенням 

відмовився. 

В основу проекту головного акта були покладені конституційні по

гляди Ш. де Голля, сформульовані десятиріччя тому, - 16 червня 
1946 р. (промова в Байо), які відбивали його погляди: "особиста влада" 
і необхідність "сильної держави" . 
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Обминаючи парламент, проект було передано на референдум і за

тверджено 28 вересня 1958 р. Головна особливість цього акта порівня
но з Конституцією 1946 р.- концентрація та централізація влади в ру

ках глави держави. Стосовно системи державних органів, то вона ха

рактеризується таким чином. Якщо Конституція 1946 р. перше місце 

відводила парламенту, друге - Економічній раді і тільки після неї -
Президентові та Раді Міністрів, то Основний Закон 1958 р. зт-вердив 
протилежну черговість. На перше місце тут висунутий Президент, на 

друге - уряд, парламент відсунутий на третє місце. 

Таким чином, соціально-політичні умови Французької Республіки 

наприкінці 50-х років, сприйняття чинною Конституцією настанов 

голлізму, антипарламентський референдум 27 вересня 1958 р. зумови
ли авторитарний характер Основного Закону порівняно з Конституцією 
1946 р. 76. 

Антипарламентський референдум- не лише історія. Сучасний чи

тач- свідок прийняття 12 грудня 1993 р. Конституції Російської Феде
рації шляхом референдуму. Звідки з' явився проект нової Конституції? 

- запитував Б.П. Курашвілі. І відповідав: "Це стряпанина прези

дентської команди, лише трохи облагороджена скликаною нею ж Кон

ституційною нарадою. Так Конституції не розробляються. Так лише 

протаскуються антинародні Конституції. Проект Конституції лише тоді 

легітимний, коли він вироблений представницьким органом державної 

влади або спеціально створеними демократичним шляхом установчими 

або конституційними зборами" 77. Сильно, звичайно, сказано з приво
ду стряпанини. У літературі є більш м'які оцінки. Та суть справи в то

му, що дійсно проект Конституції Росії у червні-липні 1993 р. підготу
вала Конституційна нарада, скликана Президентом Російської Феде

рації. До П складу увійшли представники федеральних органів феде

ральної влади, органів державної влади республік-суб'єктів Федерації, 

місцевого самоврядування, політичних партій, профспілкових, мо

лодіжних, інших громадських організацій, масових рухів та релігійних 

конфесій, товаровиробників і підприємців. Підготовлений нарадою 

проект Конституції у жовтні-листопаді 1993 р. дороблявся створеною 

Президентом комісією з учених і практичних працівників, а також дер

жавною та громадською палатами Конституційної наради. Підготовле

ний проект Президент Росії передав на загальноросійський референ

дум, який 12 грудня 1993 р. прийняв чинну Конституцію. 
Похідність Конституційної наради від Президента, що керував ії ро

ботою, відіграла домінуючу роль в тому, що на народне волевиявлення 

виносився конституційний проект, який втілив інститут надпрезидента з 
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величезними повноваженнями, сукупність яких ставила главу держави 

над вищим представницьким органом народу, що особливо чітко відби
ває структура Основного Закону. Вона побудована у такій послідовності, 
що систему вищих органів відкриває глава "Президент Російської Феде

рації~' (гл. lV), за якою йде глава "Федеральні збори" (гл. V). 
Підсумовуючи розгляд антипарламентського референдуму, не

обхідно підкреслити недемократичність народного волевиявлення, 

проведеного президентськими та урядовими структурами за проектами 

Конституцій, розроблених в їх же надрах, ігноруючи парламент або 

спеціальний представницький орган, обраний громадянами з метою 

створення Основного Закону. Слід погодитися й підтримати висновок 

стосовно того, що винесення на референдум проекту, підготовленого 

виконавчою владою, фактично перетворюється на плебісцит, на якому 

голосується, по суті, довіра Президентові чи урядові 78. 

Крім уже розглянутих антидемократичних конституційних рефе

рендумів (Франція- 1958 р., Росія- 1993 р.), можна згадати інші 
приклади прийняття народом Основних Законів, що схвалювалися ви

борцями в умовах гострої політичної кризи, диктатури, тоталітаризму. 

Такого роду ситуації звичайно супроводжуються тиском на громадян, 

внаслідок чого їхнє "так" нерідко одержують реакційні головні акти: 

Конституція Чилі 1980 р. (в умовах диктатури генерала Піночета); Кон
ституція НДР 1968 р., Конституція Болгарії 1971 р., Конституція Куби 
1976 р. (при пануванні тоталітарного режиму, коли свобода вибору об
межувалася). 

Спеціальні представницькі органи, утворювані з метою прийняття 

Конституції,- зовсім не нововведення повоєнної історії. Широко відо

мий американський досвід кінця ХVПІ ст. Глибока всебічна криза, що 

загрожувала самому існуванню Сполучених Штатів, була подолана 

Філадельфійським конституційним конвентом, до складу якого входи

ло 55 делегатів, які представляли 11 штатів- на той час членів конфе

дерації. 

Незважаючи на те, що конгрес давав їм мандат тільки на перероб

ку статті конфедерації (Першої Конституції, яка була прийнята конти

нентальним конгресом у 1777 р. і набула чинності в 1781 р.), делегати 
конвенту, що зібралися в травні 1787 р., розробили проект нового Ос
новного Закону. Конституційним фундаментом для нього став досвід 

побудови основних законів штатів, а теоретичним - праці Т. Джеф

ферсона, інших авторів, батьків-засновників. 

· Цей самий суб'єкт- Філадельфійський конституційний конвент 

- 17 вересня 1787 р. прийняв чинну Конституцію США. 
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В контексті сучасних потреб України істотним є те, що сам факт 
довголіття американської Конституції постійно привертає до себе ува

гу вчених, а от спосіб їі прийняття крізь призму тієї передумови, яка, 

поза сумнівом, відіграла дуже велику роль у забезпеченні довголіття 

Основного Закону, належним чином у юридичній науці ще не розроб

лений. Сьогодні звернення саме до цього аспекту американського кон

ституціоналізму особливо важливе та актуальне . 

З огляду на це винятково цікавою є фундаментальна спадщина ви

датного американського мислителя та державного діяча Т. Джефферсо

на (у 1801-1809 рр.- Президент США). Але й до сьогодні вона на

лежним чином не осмислена й не перенесена на тло вітчизняної кон

ституційної проблематики. 

Видатний американець спеціально займався проблемою консти

туційної правотворчості, досліджуючи їі настільки грунтовно, mибоко 

й всебічно, що сформульовані ним доктринальні положення та виснов

ки були втілені в Конституції США (як у їі змісті, так і способі прий

няття). Вони є актуальні як на сучасній стадії розвитку світового кон

ституціоналізму, так і в прогностичному плані. 

Безпосередній практичний привід для розробки проблеми переду

вав підготовці федеральної Конституції. Поштовхом слугувало прий

няття "Конституції або форми правління" 79 у 1776 р. легіслатурою 
штату Віргінія, де на той час Т. Джефферсон був членом законодавчих 

зборів, а потім і губернатором. 

Теоретико-правова доктрина американського демократа заперечує 

звичне . для нашої правосвідомості положення Конституції, згідно з 
яким прийняття Основного Закону належить до виключного відання 

Верховної Ради. Суть доктрини, що аналізується, полягає у невизнанні 

парламенту (легіслатури) суб'єктом прийняття Конституції. 

Прийняття Конституції Віргінською асамблеєю викликало у 

Т. Джеффесона негативну реакцію. Переконаний противник парла

ментської конституційної законотворчості, він детально та наполегливо 

розставляв такі акценти. 

По-перше, розглядав проблему, що цікавить нас, крізь призму всієї 

системи законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Джефферсон 

доводив, що Віргінська легіслатура підміняла, натискала та відтісняла 

другу й третю гілки влади, що уособлювало, за його словами, "вибор

чий деспотизм". При такому співвідношенні законодавчої, виконавчої 

та судової гілок влади "виборчий деспотизм" цілком закономірно 

трансформувався у Конституцію, внаслідок чого парламентська кон

ституційна законотворчість піддавалася обгрунтованій та гострій кри-
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тиц1, спрямованій проти парламентського права приймати Консти

туцію. 

З іншого боку, легіслатурна конституційна законотворчість розгля

дається крізь призму "довговічності" Основного Закону, його ролі як 

стабілізуючого фундаменту суспільства та держави. 

Дослідник' грунтовно та послідовно втілював ідею щодо не
обхідності стабільності Конституції, яка, на його думку, не може бути 

гарантована парламентом. Оскільки наступний склад легіслатури, - пе

реконував він, - має право змінювати як Конституцію, так і інші зако

нодавчі акти, тим самим підтримуючи їхню стабільність, постійність та 

довготривалість Конституції може й повинна надати інша влада - вла

да, що стоїть вище за звичайну легіслатуру. Ця влада - генеральний 

конвент, що складається з делегатів, яких обирають громадяни. Призна

чення згаданого органу- прийняття Конституції (визначення форми 

правління), внесення до неї поправок, проголошення основних прин

ципів, яким мають підпорядковуватися закони, нинішні і майбутні 80. 

Таким чином, Т. Джефферсон прямо говорив, що конвент вищий за 

парламент, хоча джерело їхньої легітимації те саме - виборці. Зазна

чена субординація зумовлена соціальним призначенням інституцій, що 

обираються. Принциповим також є те, що, за Т. Джефферсоном, 

легіслатура не має права вносити зміни та доповнення до прийнятої 

конвентом Конституції. Такі повноваження - прерогатива органу, що 

прийняв Конституцію, тобто конвенту, що гарантує Конституції 

жорсткість, непохитність, незмінюваність шляхом парламентських 

процедур. Таким чином, вибудовується міцний фундамент стабільності 

Конституції, а значить - і стабільності суспільства та держави. 

Глибина та обгрунтованість концепції американського мислителя 

безперечні, як безперечно й те, що і-і життєвість, доцільність, 

раціональність підтвердила практика, а головне тому підтвердження -
стабільність Основного Закону США, розробка та прийняття якого 

втілили доктринальні погляди Т. Джефферсона, котрий спирався на 

світові досягнення філософської науки та аналіз конституційної побу

дови американських штатів. 

Більш як два століття, що минули після прийняття Конституції 

США, не послабили теоретичного багатства та потенціалу, а також 

практичної привабливості ідеї створення головного акта спеціальним 

представницьким органом. Водночас вона не залишалася статичною. 

Розвиток цієї ідеї, посилення їі мотивації пересягнули американський 

континент, поширившись на багато країн. 

У контексті реалій посткомуністичного світу надзвичайно важливо 
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привернути увагу до проекту Конституції декабриста М. Муравйова і 

розглянути його з морально-етичного боку. Створення Конституції тут 
передбачалося Установчою асамблеєю. До складу асамблеї мали увійти 

особи, котрі після прийняття Конституції не повинні були займатися 

політичною діяльністю, а також обіймати жодних посад у державних 

органах, інституціоналізованих на базі Конституції, яку вони розробля

ли. Іншими словами, розробники Основного Закону повинні були побу

дувати цей закон, не маючи "особистих розрахунків", причому ні в 

період роботи Установчої асамблеї, ні після прийняття Конституції за

значеним органом. 

В контексті проаналізованого вище прогресивного консти

туціоналізму низки країн світу особливо виразно простежуються де

формації вітчизняної практики. У зв' язку з підготовкою та прийняттям 

Конституції 1996 р. на долю українського парламенту випали тяжкі ви
пробування внаслідок постійного тиску виконавчої влади в особі пре

зидентських структур з метою проведення своєї лінії; Наполегливість 

другої гілки особливо зросла, починаючи з 1994 р., оскільки з цього ча
су тенденція підвищення Президента над парламентом екстраполюва

лася також на конституційний процес, до того ж у формалізованому ви

глядІ. 

Газета "Правда України" 7 березня 1996 р. опублікувала проект під 
заголовком "Конституція України. Проект, узгоджений між представни

ками Президента України, Верховної Ради України, Верховного Суду 

України та Вищого арбітражного суду України, у редакції від 24 люто
го 1996 року". Оскільки головна роль у створенні згаданого документа 
належала президентській стороні, а текст проекту моделював інститут 

надпрезидента, що наділявся величезними повноваженнями не тільки у 

сфері виконавчої, а й у сфері законодавчої та судової влади, проект 

одержав назву "президентський". 

Заголовок названого проекту Конституції засвідчував, що функція 

конституційної законотворчості, всупереч доктрині розподілу влад, 

здійснювалася не тільки Верховною Радою, а й Президентом і судови

ми органами. Така суперечність у функціональному призначенні тілок 

влади була закладена ще в першій Конституційній комісії шляхом виз

начення Верховною Радою двох співголів: Голови Верховної Ради та 

Президента. Склад другої Конституційної комісії взагалі формувався 

на основі ідеї рівності в конституційній законотворчості двох гілок вла

ди: законодавчої та виконавчої, тобто був зроблений ще один крок на

зад. Тут Президент був не лише співголовою комісії. Він виступав та

кож суб'єктом їі формування. Принцип рівності виконавчої та законо-
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давчої гілок влади було застосовано й до членів Конституційної комісії: 

вони були представлені у складі комісії в однаковій кількості - по 15 
членів . Верховна Рада обрала 15 народних депутатів членами комісії, а 

Президент також призначив 15 членів. 
Необхідно категорично застерегти: зазначене нічого спільного не 

має із запереченням участі виконавчої та судової влади у консти

туційній законотворчості. Розробка Основного Закону - загальнона

родна та загальнодержавна справа. Але при цьому непорушним є те, що 

згідно з доктринами суверенітету народу та розподілу влад вирішаль

ними суб' єктами визначаються лише народ та його представницькі ор

гани. 

Під час розгляду проекту Конституції у Верховній Раді, він був пе

рероблений, в стінах парламенту народився новий проект Конституції 

України. Парламентський проект суттєво перебудував модель законо

давчої влади шляхом виключення із проекту Конституційної комісії, що 

одержав назву "президентського", цілої низки антидемократичних, ан

типарламентських рішень та введення положень, тією чи іншою мірою 

спрямованих на подолання переваги президентської чаші терезів і ство

рення більш прогресивного конституційно-правового статусу найви

щого органу народного представництва. 

Опір президентських структур парламентським зусиллям демокра

тизувати проект Основного Закону, підготовленого Конституційною 

комісією, вилився в гостре та небезпечне для всього суспільства проти

стояння першої і другої гілок влади. Прагнучи взагалі відкинути варіант 

конституційного проекту, вибудованого Верховною Радою, і домогтися 

прийняття президентського проекту, виконавча влада, в порушення Кон

ституції та Конституційного договору, спланувала антипарламентський 

спосіб створення бажаної їй Конституції шляхом відсторонення Верхов

ної Ради від прийняття Основного Закону та всупереч їй. 

Структури виконавчої влади, визначені ЗМІ, деякі народні депута

ти, особливо "сумісники", тобто ті, котрі зберігали статус парламен

тарія і водночас на постійній основі працювали в президентських та 

урядових інституціях, інші суб'єкти чинили шалений тиск на Верховну 

Раду. Президентська сторона створювала образ Верховної Ради як та

кої, що неспроможна прийняти Конституцію, чим заважає здійсненню 

реформ, оскільки без нової Конституції цей процес неможливий. 

В суспільстві поширювалися думки та прогнози, згідно з якими в 

разі неприйняття Конституції Верховною Радою проект Основного За

кону слід передати на всеукраїнський референдум. При цьому референ

дум, безумовно, трактувався його прибічниками як найвища форма 
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легітимації Конституції. Але такого роду заяви, як засвідчив здійсне

ний вище аналіз світового досвіду конституційного референдуму та 

новітня вітчизняна практика, були надто поспішні. Головне питання, 

що зумовлює результати референдуму, полягає в тому, який проект 

Конституції стане об'єктом всенародного голосування . Адже референ

дум може бути інструментом обходу парламенту, вилучення з консти

туційного процесу всенародного обговорення проекту Основного Зако

ну, широкого обговорення громадськістю, а також інших демократич

них процедур та гласності, внаслідок чого не виключене одержання 
"так" реакційними конституціями. 

Об'єктом всенародного голосування, всупереч деяким тверджен

ням, не міг бути "президентський" проект Конституції, оскільки пев

ним чином він був вироблений трьома гілками влади з перевагою вико

навчої влади, що трансформувалося у зміст цього документа шляхом 

фіксації величезної компетенції Президента. Аналогічний висновок по

ширюється на будь-які проекти, котрі виходять від виконавчої влади, 

оскільки, як підтвердив попередній аналіз відповідного світового 

досвіду, в подібних випадках створюються антидемократичні консти

туції, що закріплюють концентрацію влади в руках президента та уря

ду за рахунок позбавлення представницького органу народу загально

визнаних парламентських прерогатив. 

Виходячи з доктринальних положень теорій народного сувереніте

ту, парламентаризму та розподілу влад, об'єктом всенародного голосу

вання має бути проект Основного Закону, створений і переданий на ре

ферендум представницьким органом народу - Верховною Радою, 

підготовлений на широкій демократичній основі, включаючи попе

реднє всенародне обговорення. 

Всупереч доктринальним положенням прогресивного консти

туціоналізму та концепції референдуму під час розгляду на сесії Вер

ховної Ради питання про проект Конституції України Президент Ук

раїни - в порушення чинної на той час реформованої Конституції 

1978 р. та Конституційного договору - видав указ від 26 червня 
1996 р. "Про проведення всеукраїнського референдуму з питання прий
няття нової Конституції України" 81 . Відповідно до названого акта на 
25 вересня 1996 р . призначалося всеукраїнське волевиявлення народу. 

Проте в цьому випадку йшлося про антидемократичний референдум. 

По-перше, він був призначений без участі найвищого представницько

го органу українського народу. Суб'єктом призначення всенародного 

волевиявлення виступав Президент. По-друге, об'єктом референдуму 

указ визначав позапарламентський проект Конституції. На схвалення 
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народу не пропонувався проект Основного Закон~ який затвердила 

Верховна Рада, котра під час видання президентського указу розгляда

ла на сесії питання прийняття Конституції. Предметом референдуму 

виконавча влада обрала проект, що одержав назву "президентський", 

тобто проект Конституційної комісії в редакції 11 березня 1996 р. Цей 
документ переДбачав, як безпосередньо, так і опосередковано, надання 
великих повноважень Президентові, розширення його можливостей, 

сукупність яких підносила одноосібний орган - главу держави - над 

найвищим представницьким органом народу, який відтіснювався на 

задвірки державного механізму. Виконавча влада намагалася реалізува

ти французький сценарій прийняття Конституції 1958 р. 
Верховна Рада тоді змогла перебороти надзвичайно складну ситу

ацію і 28 червня 1996 р. кваліфікованою більшістю голосів народних 
депутатів України прийняла першу Конституцію суверенної України
Конституцію 1996 р. Зміст цього акта, порівняно з проектом, який пре

зидентський указ визначив як предмет референдуму, більш демокра

тичний,,проте, підкреслюємо, лише порівняно з президентським про

ектом Конституції. У зв' язку з прийняттям Конституції Верховною Ра

дою Президент відмінив свій указ про проведення всеукраїнського ре

ферендуму з питання прийняття Конституції 82. 

Підсумовуючи аналіз розробки проекту Конституції 1996 р. та 

прийняття цього документа з позиції порівняння способів вирішення 

даного питання, необхідно підкреслити, що варіант прийняття Консти

туції парламентом мав безперечні переваги перед референдним спосо

бом. Саме легітимація Конституції Верховною Радою не дала змоги ви

конавчій владі використати референдум - всупереч його соціальному 

призначенню - як механізм створення такого Основного Закону, який 

би закріпив, з одного боку, всевладний інститут Президента, з другого 

- безвладний парламент. Наведене співвідношення не відповідає ос
новоположним засадам теорій парламентаризму, суверенітету народу 

та розподшу влад. 

Закономірно та зрозуміло, що сам факт прийняття Конституції Вер

ховною Радою ще не свідчить про те, що таким чином були відновлені 

всі складові, котрі забезпечують та втілюють демократизм, конструк

тивізм, гласність конституційного процесу та високу якість Консти

туції, що відповідає прогресивному конституціоналізму. 

Поряд з прогресивними елементами Конституція 1996 р. має не
доліки, прогалини, суперечності. Тому невдовзі після прийняття Ос

новного Закону в парламенті розпочалася робота щодо й вдосконален

ня, новелізації в напрямі демократизму. Передусім передбачалося пере-
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глянути організацію державної влади. Уже в січні 1997 р . було підго

товлено проект Закону "Про внесення змін до Конституції України". 

Суть проекту полягала, по-перше, в зміцненні місця та підвищенні ролі 

Верховної Ради України в системі розподілу влад, а по-друге- в по

слабленні місця та зменшенні ролі Президента України в системі роз

поділу влад. Розкриваючи дане положення, звернемося до деяких норм 

Основного Закону. 

Насамперед зупинимося на ст. 85 Конституції, котра закріплює пе
релік повноважень законодавчого органу. 

Згідно зп. 12 ст. 85 до повноважень Верховної Ради належить надан
ня згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра. Проте 

припинення повноважень Прем'єр-міністра та прийняття рішення щодо 

його відставки здійснюється відповідно до п. 9 ст. 106 Конституції Пре
зидентом України. Надання згоди парламенту в даному випадку Консти

туція не передбачає. На відміну від наведеної моделі проект Закону "Про 

внесення змін до Конституції України" пропонував іншу редакцію п. 12 
ст. 85, відповідно до якої Верховна Рада надає згоду і на призначення, і 
на звільнення з посади Президентом України Прем'єр-міністра. 

Чинна Конституція наділяє Президента України правом скасовува

ти акти Кабінету Міністрів України та акти Ради Міністрів Автономної 

Республіки Крим (п. 16 ст. 1 06). Проект наведеного вище Закону відки
дав зазначене повноваження глави держави. Він передбачав наступну 

редакцію п. 16 ст. 106: Президент України зупиняє дію актів Кабінету 
Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим з одно

часним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх консти

туційності. 

Зазначені та інші зміни Основного Закону, котрі пропонувалися на

родними депутатами, передбачали розширення та зміцнення консти

туційних гарантій здійснення контрольної та структурно-утворюваль

ної функцій парламенту, що є неодмінною рисою парламентаризму. Од

нак прийняття проекту Закону "Про внесення змін до Конституції Ук

раїни" 1997 р. було заблоковано. 

Напередодні 2000 р . була формалізована ідея реформи Конституції 

1996 р., зміст якої- виключно антипарламентський. В узагальненому 

вигляді в концепції конституційних змін виконавча влада проводила 

лінію на різке зниження ролі законодавчої влади в державному ме

ханізмі та зростання ролі Президента, на порушення балансу між по

вноваженнями парламенту та главою держави, котрий і в первісній ре

дакції Конституції 1996 р . було порушено шляхом закріплення перева

ги на боці Президента. 
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Процес, започаткований в кінці 1999 р., радикально відрізнявся від 
процесу 1997 р. Передусім змінилися суб'єкти, котрі ініціювали вне
сення змін до Конституції. Якщо в 1997 р. пропозиція щодо консти
туційної реформи виходила безпосередньо від народних депутатів, то в 

1999 р. питання про зміни Основного Закону ставила за народною 

ініціативою група всеукраїнського референдуму, котра була утворена 

зборами громадян України в м. Житомирі. 

Наведений вище аналіз системи правових актів, що забезпечували 

організацію та проведения всеукраїнського референдуму, абсолютно 

чітко розкриває антипарламентську суть всеукраїнського референдуму 

16 квітня 2000 р. 
Важливо зазначити, що положення стосовно можливості викорис

тання референдуму як зброї проти парламенту в світовій теорії сфор

мульовано давно. В 1931 р. Каре де Мальбер дійшов висновку, що є 

тільки три способи зменшення всемогутності парламенту: створення 

міцної виконавчої влади, введення контролю за конституційністю за

конів і референдум. Але якщо французький автор виявив інструменти 

впливу на всемогутній (підкр. авт.- Л.К.) парламент з метою послаб

лення його всемогутності, що цілком обгрунтовано й логічно, то всеук

раїнський референдум 16 квітня 2000 р. застосовувався щодо вкрай 
слабкого парламенту з метою ще більшого послаблення його. 

Справа в тому, що напередодні референдуму, ще в січні-лютому 

2000 р. відбувалася так звана "оксамитова революція", внаслідок якої 
були змінені Голова Верховної Ради України, перший заступник Голо

ви Верховної Ради, заступник Голови Верховної Ради та створена пре

зидентська більшість, яка з'явилася в результаті не народного волеви

явлення, а політичної змови, що нічого спільного з демократією не має. 

Народний депутат України, академік П.П. Толочко стверджує: "Окса

митова революція" поховала парламент як самодостатній демократич

ний інститут. Фактично він став своєрідним продовженням прези

дентських структур і тепер слухняно виконує всі рекомендації, що над

ходять з вулиці Банкової" 83. Прогностичні роздуми видатного вченого 
включають також його висновок щодо результатів референдуму 

16 квітня 2000 р.: "Влада без внутрішніх противаг не може зберегти де
мократичну форму правління і неминуче еволюціонує до авторитариз

му. Волевиявлення народу в такому разі збігається з волею президента 

(в країнах з диктаторськими режимами такий збіг абсолютний) так, як 

це трапилось з референдумом щодо майбутньої долі українського пар

ламенту, а Верховна Рада стане суто декоративним атрибутом демо
кратії" 84. 
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_ Використання виконавчою гілкою всеукраїнського референдуму 

16 квітня 2000 р. як зброї проти законодавчої влади обумовлене, насам
перед, конституційною моделлю всеукраїнського референдуму. Чинна 

Конституція закріплює двох суб'єктів призначення референдуму- Вер

ховну Раду та Президента України (ст. 72). Однак законодавчий орган 
повноважний призначати всеукраїнський референдум лише з одного пи

тання - якшо йдеться про зміну території України (п. 2 ст. 85). 
Співвідносячи дане положення з настановою ст. 2 Конституції про 
цілісність і недоторканність території України, можна зробити висновок, 

що у Верховній Раді відсутній предмет призначення народного волеви

явлення. Іншими словами - фактично український парламент взагалі не 

є суб'єктом, повноважним призначати референдум. Конституційно така 

можливість допустима лише за умови приєднання території. 

На відміну від Верховної Ради Президент України конституційно 

наділений чіткими, реальними, великими можливостями. Він має пра

во призначати всеукраїнський референдум щодо змін Конституції Ук

раїни, а також проголошувати всеукраїнський референдум за народною 

ініціативою (п. 6 ст. 106 Конституції) . Таке конституційне визначення 

права призначати та проголошувати референдум можна трактувати ,як 

дискреційне, тобто таке, що може здійснюватися на особистий розсуд. 
Конституційна правотворчість світу розробила багатий арсенал за

собів, щоб запобігти подібним антидемократичним наслідкам. Підкрес

лимо, що навіть Конституція Франції 1958 р., авторитарний характер 
якої широко відомий, тим не менше, зв' язу є реалізацію президентом 

права призначення референдуму певними умовами. Відповідно до ст. 11 
Конституції 85 на пропозицію Уряду під час сесії Парламенту або за 
сумісною пропозицією обох палат, яка публікується, Президент може 

передати законопроект на референдум. Якшо референдум проводиться 

за пропозицією Уряду, то Уряд робить про це заяву в кожній палаті, 

після якої наступає обговорення. Основний Закон присвячує окрему 

статтю питанню внесення змін до Конституції (ст. 89). Роль парламенту 
в даному процесі конституційно окреслюється таким чином, що питан
ня змін Основного Закону спочатку вирішують палати, після чого про

водиться референдум, який остаточно схвалює перегляд Конституції. 

Щодо ініціативи перегляду Конституції, то вона належить Президен

тові, який діє за пропозицією Прем'єр-міністра та членів парламенту. 

Реалізація конституційних норм у сфері референдуму здійснювала

ся архітектором Конституції, Президентом Ш. де Голлем в порушення 

існуючих правил. Всі референдуми, що проводилися генералом 

Ш. де Голлем, мали антипарламентський характер й слугували інстру-
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ментом проведення рішень "через голову" парламенту, ігноруючи його 

думку 86. В постголлістський період роль французького парламенту по
ступово зростала. Сильні традиції парламентаризму, мужність і напо

легливість парламентаріїв в боротьбі за відновлення ролі загально

національного представницького органу, фактична діяльність парла
менту, який переборює конституційні заборони, допомогли йому по
вернути політичний потенціал 87. 

Цікавою є новітня конституційна модель референдуму, що збудова

на Конституцією Польщі 1997 р . 88. Відповідно до ст. 125 загально
польський референдум має право призначити Сейм абсолютною 

більшістю голосів в присутності не менш як половина законної 

кількості депутатів або Президент Республіки за згодою Сенату, що ви

ражається абсолютною більшістю голосів в присутності не менш як по

ловина законної кількості сенаторів. Демократизм конституційного 

рішення полягає в тому, що використання форми безпосередньої демо

кратії тісно пов'язується з представницькою демократією. Якщо взяти 

співвідношення парламент - Президент, то домінантну роль Консти

туція відводить парламентським інститутам. Суб' єктами призначення 

референдуму є палата або Президент. Але Президент має право висту

пити суб'єктом права призначення референдуму за згодою Сенату. 

Аналогічна доктрина закріплюється також щодо рішення питання 

про внесення змін до Конституції. Проект закону про зміни Конституції 

можуть внести не менше 115 законної кількості депутатів, Сенат або 
Президент Республіки. Якщо закон про зміну Конституції стосується 

розділів І, 11 або ХІІ, названі суб'єкти можуть протягом 45 днів від дня 
постанови Сенату про закон вимагати стверджувального референдуму. 

З пропозицією щодо цього референдуму ці самі суб' єкти звертаються 

до Маршала Сейму, котрий негайно призначає референдум протягом 60 
днів з дня винесення пропозиції (ст. 235). 

Отже, Конституція Республіки Польща, котра постійно фігурує як 

взірець для пострадянських республік, не наділяє Президента, котрий 

легітимується безпосередньо народом, правом самостійно призначати 

референдум. Домінуючим суб'єктом у розв'язанні референдних питань 

польська Конституція закріплює парламентські інститути. 

Наведені та інші прогресивні моделі доктринальна необхідно і ко

рисно використати з метою демократизації конституційно-правових ос

нов організації та проведення всеукраїнського референдуму. 

Вкрай важливо кардинально змінити статус українського парла

менту в досліджуваній сфері в напрямі його підвищення. Верховна Ра

да- безумовний суб'єкт призначення всеукраїнського референдуму з 
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усіх nитань, що є nредметом референдуму. Якщо глава держави 

наділяється nравом nризначати всеукраїнський референдум з окремих 

nитань, то має бути чітко визначено, що у вирішенні даного nитання 

nовинен брати участь nарламент, або nарламентські інститути без зго

ди якого глава держави не має nрава nризначати або nроголошувати 

всеукраїнський референдум. 

До негативів всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 р. нале
жить і те, що його ініціювання, nроголошення, організація, nроведення, 

а також nроцес реалізації одержаних результатів здійснювалися в умо

вах відсутності належного законодавчого регулювання. Свідченням 

цього є те, що в Україні не було нового закону про всеукраїнський ре

ферендум. Діяв Закон "Про всеукраїнський і місцеві референдуми" 89, 

nрийнятий 3 лиnня 1991 р., який застарів, оскільки nриймався на ос
нові Конституції 1978 р. Зрозуміло, що значною мірою згаданий акт не 
відnовідав Конституції 1996 р. 

Найбільш вагомо та рельєфно слабкість законодавчого забезnечен
ня референдуму 16 квітня 2000 р. віддзеркалює Указ Президента "Про 
nроголошення всеукраїнського референдуму за нароДною ініціати

вою" 90 від 15 січня 2000 р . Указ nередбачав : "Центральна виборча 
комісія, територіальні та дільничні комісії здійснюють nовноваження 

щодо nідготовки і nроведення всеукраїнського референдуму відnовідно 

до Конституції України, Закону України "Про Центральну виборчу 

комісію", а також Закону України "Про всеукраїнський і місцеві рефе

рендуми" в частині, що не суnеречить Конституції України". 

Таким чином, сам Указ констатував незавершеність, недостатність, 

неналежний рівень юридичного забезnечення референдуму. Крім за

старілого характеру закону 1991 р . , значної невідnовідності його 
чинній Конституції, неясність, двозначність, nрогалини, більше того, 

nомилки nотенційно втілювало nоложення про застосування закону 

1991 р . "в частині, що не суnеречить Конституції України". Адже чітке 

і вірне визначення щодо того, чи відnовідає та чи інша норма закону 

Конституції, нерідко є складною nроблемою навіть для спеціалістів в 

галузі конституційного nрава. 

Відсутність належного конституційно-nравового регулювання 

сусnільних відносин, що виникають в nроцесі організації та nроведен

ня всеукраїнського референдуму, а також втілення його результатів не 

дозволяє застосовувати референдум. Таку думку обстоювали у своїх 

вистуnах українські вчені, народні деnутати України, вона була 

висвітлена у ЗМІ 91 . Важливо nідкреслити, що заnеречення референду
му суnроводжувалося розробкою концеnтуальних ідей нового закону 
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про референдум. У зв'язку з цим викликає інтерес стаття доктора юри

дичних наук, народного депутата України В.Ф. Сіренка 92. Серед інших 
автор висловлював пропозицію щодо необхідності визначення в законі 

про референдум всіх основних підстав та видів відповідальності за по

рушення законодавства про референдум, насамперед конституційної, 

адміністративної та юридичної відповідальності. 

Всеукраїнський референдум 16 квітня 2000 р. викликав запитання 
не тільки в Україні. Проголошення даного референдуму Указом Прези

дента критично сприйняли Комітет з моніторингу, Венеціанська 

комісія, Парламентська Асамблея Ради Європи. Ці інституції були пе

реконані, що визначення волі народу необхідно проводити на належно

му, чіткому правовому фундаменті, яким повинен бути новий закон. 

Характерно, що навіть напередодні референдуму, 4 квітня 2000 р., Пар
ламентська Асамблея Ради Європи своєю Рекомендацією "Реформа 

інститутів влади в Україні" апелювала "з нагальним зверненням до 

Президента України відкласти проведення референдуму доти, доки не 

буде прийнято новий закон щодо порядку проведення референдуму" 93. 

Наступна проблема стосується теоретичних аспектів референдуму 

16 квітня 2000 р. Нерозробленість, непідготовленість конституційних 
та інших науково-практичних проблем з питань, що були визначені 
предметом референдуму відповідно до Указу Президента від 15 січня 
2000 р., красномовно підтверджується тим, що два із шести запитань, 
включених главою держави до бюлетенів для таємного голосування, 

рішенням Конституційного Суду України були визнані такими, що не 

відповідають Конституції. Як вже зазначалося, це запитання перше 

(про недовіру Верховній Ради України шляхом всеукраїнського рефе

рендуму, що дає підстави Президентові для розпуску Верховної Ради) і 

шосте (про прийняття Конституції всеукраїнським референдумом). На 

решту запитань була одержана позитивна відповідь. 

Теоретико-практична непідготовленість, незабезпеченість всеук

раїнського референдуму 16 квітня 2000 р., переконливо мотивуються 
різними підходами, котрі застосовувалися главою держави при 

вирішенні питань щодо втілення результатів народного волевиявлення, 

яке характеризувалося єдністю наслідків стосовно всіх чотирьох запи

тань, що були включені в бюлетені для таємного голосування: вони 

одержали позитивну відповідь. 

Незважаючи на вичерпне схвалення народом всіх запитань, Прези

дент України вніс до Верховної Ради проект Закону "Про внесення змін 

до Конституції України за результатами всеукраїнського референдуму 

16 квітня 2000 р.", котрий враховує народне волевиявлення лише з 
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трьох питань. Поза проекrом залишилося "так" народу на запитання: 

"Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламен

ту в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіонів Ук
раїни і сприяла б їх реалізації, та внесення відповідних змін до Консти~ 

туції Укра1ни і виборчого законодавства?". 

Особливий підхід до реалізації позитивного рішення референдуму 

з наведеного питання пояснюють складністю проблем бікамералізму, 

необхідністю його глибокого вивчення. Це дійсно одне із найбільш дис

кусійних питань юридичної науки і світового конституціоналізму, 
включаючи пракrичні аспекrи побудови та діяльності парламенту 94, 

Але ж процес вивчення, аналізу, дослідження питань, котрі виносяться 

на референдум, повинен передувати призначенню референдуму. В про- 

тилежному випадку руйнується доктрина верховенства народу, прин

цип обов' язковості рішень, прийнятих шляхом народного голосування, 

їх вищої юридичної сили, що пов'язується з відповідними негативними 

наслідками та відповідальністю. 

Щодо розглядуваного питання, то через п'ять місяців після прове

дення всеукраїнського референдуму Голова Верховної Ради України 

Іван Плющ спрогнозував двопалатний парламент в Україні "може десь 

через років п'ятнадцять" 95. 

Аналіз свідчить, що недоліки пракrики реалізації результатів рефе

рендуму 16 квітня 2000 р. органічно пов'язані з недосконалим змістом 
запитань, що виносяться на всенародне волевиявлення, є їх продовжен

ням. 

Як зазначалося на Всеукраїнській громадській конференції "Рефе

рендум: від громадської позиції- до громадянської дії", що відбулася 

18 березня 2000 р., всі запитання, котрі виносилися на референдум, пе
редбачали множинність відповідей на них. Юридичний зміст запитань 

заплутаний, і правові наслідки позитивної відповіді на те чи інше запи

тання не були зрозумілі. Виокремимо запитання, яке стосується консти

туційного складу Верховної Ради: "Чи згодні Ви із зменшенням загаль

ної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з 
цим заміною у частині першій статті 76 Конституції слів "чотириста 
п'ятдесят" на слово "триста", а також внесенням відповідних змін до 

виборчого законодавства?". 

Оскільки на референдум виносилося також запитання щодо ство

рення двопалатного парламенту, цифра "300" викликала різні тлума
чення. Запитання було сформульовано таким чином, що цілком можна 

було припустити, що "300" стосується однієї з двох палат (нижньої), ко
тра успадковує нинішнє найменування однопалатного парламенту. За-
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значене сприйняття цього запитання віддзеркалилося в підготовленому 

народними депутатами проекті Закону "Про внесення змін до Консти
туції України за результатами всеукраїнського референдуму 16 квітня 
2000 р." Він передбачав реалізацію народного волевиявлення з цих пи
тань, включаючи побудову бікамерального парламенту. Згідно з проек

том даний орГан моделювався з двох палат: Верховної Ради, до складу 
якої входило 300 депутатів, і Сенату кількістю 150 сенаторів. Проте 
внесений до Верховної Ради Президентом України проект Закону "Про 

внесення змін до Конституції України за результатами всеукраїнського 

референдуму 16 квітня 2000 р." передбачав зменшення конституційно
го складу Верховної Ради з 450 до 300 парламентаріїв. Тобто йдеться 
про зменшення чисельності однопалатної Верховної Ради, змодельова

ної Конституцією України 1996 р., оскільки введення двопалатного 
парламенту президентський законопроект не передбачав. 

І тут знову виникає проблема. Які критерії покладені в основу ско

рочення чисельності парламентаріїв найвищого представницького ор-. 

гану Українського народу? Чим обумовлюється доцільність і не
обхідність зменшення конституційного складу Верховної Ради з 450 на
родних депутатів до 300 народних депутатів? Які аргументи обгрунто
вують конституційний склад Верховної Ради саме цифрою 300? В чому 
перевага такого складу порівняно з тим, який визначає чинна Консти

туція? 

Прибічники малочисельного конституційного складу найвищого 

представницького органу здебільшого оперують посиланнями на ско

рочення бюджетних видатків. Це, безумовно, важливо. Однак визна

чення кількісного складу парламентаріїв законодавчого органу - дуже 

складна, багатопланова проблема, тому їі вирішення повинно спирати

ся на цілий комплекс критеріїв, що обумовлено соціальним призначен

ням парламенту. 

Слід зазначити, що спеціальної теоретико-практичної розробки 

проблеми, яка нас цікавить на монографічному рівні в науковій літера

турі, немає. В процесі підготовки всеукраїнського референдуму 

16 квітня 2000 р. також не було проведено жодних науково-практичних 
конференцій, не було організовано обговорення громадськістю, не 

дістали належного опрацювання відповідні питання. 

Ідея перегляду конституційного складу Верховної Ради України у 

вигляді конкретного питання, яке пов'язувалося зі зміною ст. 76 Кон
ституції України 1996 р., була представлена в Указі Президента України 
"Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою" від 15 січня 2000 р. Згідно з цим документом, на всеук-
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раїнський референдум, зокрема, виносилося запитання: "Чи згодні Ви 

із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 
300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції 
України слів "чотириста п'ятдесят" на слово "триста", а також внесен

ням відповідних змін до виборчого законодавства?" 96. 
На всеукраїнському референдумі на поставлене запитання грома

дяни дали позитивну відповідь, і воно вважається ухваленим громадя

нами, оскільки за нього було подано більшість голосів від числа тих, 
хто взяв участь у референдумі (89,91 %) 97. 

Історико-конституційна еволюція кількісного складу депутатів 

Верховної Ради України починається з Конституції УРСР 1937 р. Вона 
не закріплювала конкретно фіксовану чисельність депутатів найвишо

го представницького органу республіки, а проголошувала, що Верхов

на Рада обирається громадянами УРСР по виборчих округах на строк 

чотири роки за нормами: один депутат від 100 ООО населення (ст. 21). 
Вперше на основі реалізації наведеної норми Верховна Рада була обра

на 26 червня 1938 р. у складі 304 депутатів. Залежно від змін в кількості 
населення змінювалася й чисельність депутатського складу Верховної 

Ради. 

Якщо на перших виборах до Верховної Ради було обрано 304 депу
тати, то на останніх виборах, які проводилися на основі Конституції 

УРСР 1937 р. 15 червня 1975 р.,- вже 570 депушrів 98. 

Наступна Конституція- Конституція УРСР 1978 р.- у первинній 

редакції (20 квітня 1978 р.) визначала фіксований кількісний склад най
вищого органу державної влади. Згідно зі ст. 98 Верховна Рада УРСР 
обиралася в складі 650 депутатів по виборчих округах з рівною 
кількістю населення. Реформування Конституції 1978 р. шляхом вне
сення змін і доповнень 27 жовтня 1989 р. торкнулося, зокрема, й ст. 98. 
В новелізонаній редакції вона закріплювала, що Верховна Рада скла
дається із 450 народних депутатів Української РСР, котрі обираються 
по виборчих округах з приблизно рівною кількістю населення. 

З того часу - і в процесі постійних змін Конституції 1978 р. , і в 

умовах дії Конституційного договору (1995-1996 рр.)- кількісний 

склад Верховної Ради України зберігався незмінним. 

До Основного Закону України 1996 р. увійшло попереднє консти

туційне рішення питання щодо кількісного складу вітчизняного парла

менту. Водночас він закріпив нововведення - "конституційний склад 

Верховної Ради України". Це має істотне значення, оскільки виключає 

двозначність, неясність, що є важливою передумовою чіткого й суворо

го додержання Верховною Радою процедури прийняття відповідних 
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актів, а також вирішення інших питань стосовно організації та діяль

ності парламенту, його органів, народних депутатів. 

Згідно зі ст. 76 Основного Закону конституційний склад Верховної 
Ради- чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обира

ються на основі загального, рівного та прямого виборчого права шля

хом таємного голосування строком на чотири роки. 

Питання кількісного складу українського парламенту привертало 

значну увагу в період підготовки та прийняття Конституції 1996 р. При 
цьому дискусії супроводжувалися різними пропозиціями. В умовах 

чинної Конституції розглядувана проблема викликає науковий та прак

тичний інтерес, оскільки питання конституційного складу парламенту 

належить до тих теоретико-прикладних питань світового консти

туціоналізму, котрим притаманний високий ступінь актуальності. 

Аналіз досліджуваної проблеми стосовно законодавчої влади України в 

умовах сьогодення актуалізується тим, що вона екстраполювалася на 

практику у вигляді конкретного питання про зміну конституційного 

складу українського парламенту. 

Серед відомих світовій теорії та практиці критеріїв визначення чи

сельного складу парламенту - кількість населення відповідної країни. 

Склад парламентаріїв повинен забезпечувати представництво, вира

ження волі та інтересів різних верств населення. Кількість населення, 

яка наділяється правом обрання одного депутата до законодавчого ор

гану, повинна бути визначена, виходячи з того, щоб забезпечити цьому 

населенню умови та можливості постійного зв' язку зі своїм депутатом. 

Водночас йдеться про створення належних умов та можливостей для 

депутата, його роботи зі своїми виборцями. 

Всебічний аналіз досліджуваної проблеми повинен спиратися на 

конкретні матеріали різних країн світу. 

Найбільш численним парламентом є Всекитайські збори народних 

представників (близько 3000 членів), а самим малочисельним- парла

мент Ліхтенштейну (15 депутатів). Патріарх представницьких органів 
- парламент Великої Британії налічує 651 деnутата Палати представ
ників і понад 11 ОО перів Палати лордів, склад якої не є постійним. 
Близько 1 ООО членів має італійський парламент (Палата депутатів -
630 депутатів і Сенат - 327 сенаторів). Дещо менший парламент 
Франції - 899 членів (Національні збори - 577 депутатів і Сенат -
322 сенатори). Продовжимо знайомство з кількісним складом парла
ментів світу: Німецький федеративний парламент - 730 членів (Бун
дестаг - 662 депутати і Бундесрат - 68 членів); Іспанські Генеральні 
кортеси - 607 членів (Конгрес депутатів - 350 депутатів і Сенат -
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257 членів); парламент Польщі- 560 членів (Сейм- 450 депутатів і 
Сенат- 100 сенаторів); Конгрес США- 535 членів (Палата представ
ників- 435 депутатів і Сенат- 100 сенаторів). Португальські Збори 
республіки - 230 депутатів; Бельгійський парламент - 221 член (Па
лата представників- 150 депутатів і Сенат- 71 сенатор); Люксем
бурзький парламент -Палата депутатів- 60 депутатів. 

Виокремимо країни СНД і Балтії. Основні закони визначають чи

сельний склад вищих представницьких органів наступним чином. Фе

деральні Збори Росії: Державна Дума- 450 депутатів і Рада Федерації 
-по два представники від кожного суб'єкта Російської Федерації (89 
суб'єктів- 178 членів), загальний склад- 628 осіб (ст. 95 Консти
туції); Парламент Грузії- 235 членів (ст. 49 Конституції); Національні 
Збори Білорусі: Палата представників - 11 О депутатів і Рада Рес

публіки - 64 члени, всього 174 особи (ст. 91 Конституції); Олій 

Мажліс Узбекистану- 150 депутатів (ст. 77 Конституції); Сейм Литви 
- 141 член (ст. 55 Конституції); Національні Збори Вірменії- 131 де
путат (ст. 62 Конституції); Миллі Меджліс Азербайджану- 125 депу
татів (ст. 90 Конституції); Жогорку Кенеш Киргизстану- 105 депу
татів (ст. 54 Конституції); Парламент Молдови- 101 депутат (ст. 60.2 
Конституції); Державні Збори Естонії- 101 депутат (ст. 60 Консти
туціі); Меджліс (Парламент) Туркменістану- 50 депутатів (ст. 63 Кон
ституції). Відзначимо, що в Туркменістані згідно зі ст. 45 Конституції 
вищим представницьким органом народної влади є Халк маслахати 

(Народна рада). До їі складу входять: Президент, депутати Меджлісу; 

халк векиллери, що обираються по одному від кожного етрапа; голова 

Верховного суду, голова Вищого господарського суду, Генеральний 

прокурор, члени Кабінету міністрів, глави адміністрації велаятов, арчи

ни (мери муніципальних рад) шахерів, а також селищ, котрі є 

адміністративними центрами етрапов (ст. 48 Конституції). Відповідно 
до Конституції Меджліс (парламент) є законодавчим органом Турк
меністану. Іншими словами, умовно можна говорити про модифікацію 

двоповерхового парламенту. 

Теоретики парламентаризму розробили низку положень і вис

новків, врахування яких важливе в масштабах і світової співдружності, 

і окремих держав. Чисельність парламенту повинна, по-перше, віддзер

калювати й втілювати інтереси всіх верств населення, по-друге, гаран

тувати можливості професійного та раціонального здійснення парла

ментської компетенції, по-третє, забезпечувати дієвість, працез

датність, конструктивізм парламенту, що унеможливлюється, коли де

путатський склад перевищує межі доцільності та оптимальності, 
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внаслідок чого законодавчий орган перетворюється на некероване віче, 

неспроможне виконувати свої функції. Отже, багаточисельний парла

мент стає органом, котрий не відповідає своєму соціальному призна

ченню. 

Зрозуміло, що останнє твердження категорично відкидає автома
тичне визнання переваги малочисельного вищого представницького 

органу народу. Такий підхід ігнорує решту вимог, необхідних для на

лежного вирішення депутатським корпусом важливих і складних пи

тань, віднесених до повноважень парламенту. 

В масштабах країн світу досить поширеним є сприйняття парла

ментів як народних зборів. Це свідчить про представницький характер 

парламенту не тільки з огляду на його чисельний склад. Як загально

державний орган, що легітимується всім населенням (корпусом ви

борців), парламент покликаний відігравати роль форуму, де гласно, 

публічно, відкрито обговорюються важливі питання суспільного та 

державного життя, здійснюється контроль за діяльністю органів вико

навчої влади, щоб гарантувати належне управління країною, не допус

тити свавілля виконавчих структур, ігнорування ними інтересів і по

треб народу. Дане положення має бути враховане при визначенні чи

сельності парламенту. 

Одним із факторів, що впливають на визначення кількісного скла

ду парламенту, називають чисельність населення тієї чи іншої країни. 

Безумовно, це важливий і об'єктивний критерій, який, зокрема, 

віддзеркалює склад Всекитайських зборів народних представників, 

найбільша чисельність яких узгоджується з тим, що КНР посідає серед 

країн світу перше місце за кількістю населення (близько 1,3 млрд осіб). 
Водночас, як свідчать наведені цифри, а також інші конкретні ма

теріали, зазначений критерій не слід абсолютизувати. На підтверджен

ня цього зробимо наступні порівняння: чисельність англійського парла

менту більш ніж втричі, а італійського - майже вдвічі перевищує 

склад Конгресу США (відповідно - 1700 (приблизно), 945 і 535). Да
не співвідношення не має нічого спільного зі співвідношенням 

кількості населення Великої Британії, Італії та США. Навпаки. Саме 

Америка посідає перше місце за кількістю населення - 264 млн осіб, 
що майже в п'ять разів(!) перевищує аналогічні показники Великої 

Британії (58 млн осіб), а також Італії (57 млн осіб). 
Визначення кількісного складу загальнодержавного представниць

кого органу народу пов'язане з урахуванням низки інших факторів. 

На спеціальну увагу заслуговує питання, суть якого полягає в ос

мисленні кількісного складу парламенту в контексті впливу даного по-
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казника на реалізацію законодавчим органом демократичних прин

ципів його діяльності, що не одержало відповідного відбиття в науковій 

літературі. 

Урахування наведеного положення при визначенні чисельності де

путатського корпусу має далеко не другорядне значення. Викликає 

інтерес трактування даної проблеми американськими дослідниками, 

зокрема Д. Медісоном і В. Остромом, котрі відповідно представляють 

ретроспективу та сучасну думку. Підкреслюючи, що вірне визначення 

кількісного складу законодавчого органу - надзвичайно складне пи

тання, вони виокремлюють аспект щодо негативних наслідків багато

чисельних парламентів. При цьому характерно, що висновки 

Д. Медісона і В. Острома співпадають. Вони зводяться до негативної 

оцінки подібних легіслатур. Американці здійснюють свій аналіз крізь 

призму впливу керівних інституцій парламенту, який вони неминуче 

справляють на цей орган за умови великої кількості його членів. Вчені 

роблять однозначний висновок: багаточисельним законодавчим орга

нам притаманні олігархічні тенденції. В міру того як кількісний склад 

законодавчих органів збільшується, -розмірковує В. Остром, - почи

нають рости і давити прерогативи керівництва, а голос рядового члена 

чути все рідше. Коли законодавчий орган нараховує кілька сотень 

членів, унеможливлюється організоване обговорення, і починають 

домінувати прерогативи керівництва 99. Отже, необхідно обмежити 
кількість відповідних структур і посадових осіб. "Демократія жива до
ти, доки правління шляхом законодавчих зборів супроводжується ефек

тивним обмеженням тих, хто здійснює прерогативи керівництва і вико

нує обов'язки представників зборів" 100. 

Вище ми розглядали проблему, що нас цікавить, крізь призму осію

воположних ідей конституційного та парламентського права. І це 

цілком відповідає традиціям . Водночас, науковий і практичний інтерес 

викликає системне сприйняття відповідних питань, що диктує нагаль

ну потребу поглиблювати та розширювати їх дослідження, включаючи 

напрями, які виходять за межі конституційного права, торкаючись 

інших галузей. Цікавий акцент, наприклад, проводиться в адміністра

тивному праві. Чисельність депутатського корпусу розглядається з по

зицій органів виконавчої влади як об'єкта парламентського контролю. 

Кількість парламентаріїв, - пише Жак Зіллер, - прямо впливає на 

кількість і точність запитів, на які міністри мають давати відповідь 101. 

Наведене положення відомого французького дослідника абсолютно 

чітко втілює ідею про те, що в малочисельності парламенту зацікавле

на виконавча влада. 
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Новелізація Основного Закону України вимагає комШІексних змін 

конституційної моделі всієї системи розподілу влад і прямого народо
владдя в бік зміцнення представницької та прямої демократії. 

Історико-порівняльний аналіз вітчизняного досвіду, а також 

відповідного іноземного досвіду не дає підстав для висновку, що 

закріплений чинним Основним Законом України конституційний склад 

Верховної Ради - 450 депупrrів - потребує зменшення. 

Сформульований висновок підсилюється новітньою практикою 

вирішення досліджуваних проблем країнами Східної Європи та Балтії, 

які постійно фігурують як еталон для пострадянських республік, зокре

ма України. 

Візьмемо Республіку Польща. Тут кількість населення майже на 

третину менша, ніж в Україні (38 млн осіб). Але склад парламенту на
багато перевищує навіть нинішній склад Верховної Ради України. Кон

ституція Польщі 1997 р. 102 закріШІює: Сейм складається з 460 депу
татів (ст. 96), Сенат складається із 1 ОО сенаторів. Загальна кількість 
польського двопалатного парламенту - 560 депутатів і сенаторів. 

Надзвичайно показові відповідні цифрові дані малочисельних за 

кількістю населення та невеликих за розмірами територій країн Балтії. 

Конституція Литовської Республіки І 03 закріШІює: Сейм складається зі 
ста народних представників (ст. 5). Конституція Естонської Республіки 
визначає: до Державних Зборів входить 101 депутат 105. 

Повернемося до референдумного процесу 16 квітня 2000 р., харак
терною рисою якого була постійна участь Конституційного Суду як на 

стадії підготовки референдуму, так і після його проведення у зв' язку з 

вирішенням питань щодо реалізації результатів народного голосування. 

Дана обставина є закономірною і важливою. Необхідність та мож

ливість Конституційного Суду України вирішувати відповідні питання, 

що стосувалися проблем, пов' язаних з референдумом, передбачається і 

конституційно закріплюється чинним Основним Законом. Згідно зі 

ст. 150 Основного Закону Конституційний Суд вирішував питання що
до відповідності Конституції України Указу Президента України від 

15 січня 2000 р. "Про проголошення всеукраїнського референдуму за 
народною ініціативою" за зверненням народних депутатів України. 

Оскільки питання, що вирішувалися шляхом народного голосування, 

стосувалися змін чинного Основного Закону, після проведення всеук

раїнського референдуму Конституційний Суд розглядав законопроекти 

про внесення змін до Конституції України за результатами всеук

раїнського референдуму, запропоновані Верховній Раді народними де

путатами і Президентом, оскільки припис ст. 159 Основного Закону 
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закріплює: умовою розгляду даних законопроектів Верховною Радою є 

наявність висновку Конституційного Суду про відповідність законо

проектів про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 
і 158 Конституції. 

У руслі прогресивного конституціоналізму Конституційний Суд 

визнав такими, що не відповідають Конституції, два запитання, котрі, 

згідно з Указом Президента, мали бути включені до бюлетенів для 

таємного голосування: перше - про недовіру Верховній Раді 

XIV(III) скликання; шосте -про прийняття Конституції України шля

хом всеукраїнського референдуму І 06. 

Слід зауважити, що діяльність Конституційного Суду в період 

підготовки всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 р. та в постре
ферендумний час у зв' язку з вирішенням питань щодо реалізації 

рішень, прийнятих народним голосуванням, в суспільстві сприймалася 

неоднозначно . 

Якщо взяти парламентський рівень, то було б необ'єктивно, 

невірно, поверхово не підкреслити негативну реакцію деяких структур 

та народних депутатів. 

У формалізованому вигляді зазначені положення найбільш виразно 

віддзеркалюють заяви парламентських фракцій. Розглянемо заяви 

фракції виборчого блоку Соціалістичної та Селянської партій України 

"Лівий центр"- "Про роль Конституційного Суду в наступі на демо

кратію, парламентаризм в Україні" від 8 червня 2000 р. та "Про не
обхідність повернення роботи парламенту в конституційне поле Ук

раїни" від 9 червня 2000 р. Вони фіксували низку положень та фактів, 
суть яких характеризувала ситуацію в Україні як таку, що виходить за 

межі демократичного розвитку. 

У заяві "Про необхідність повернення роботи парламенту в консти

туційне поле України" фракція "Лівий центр" особлИво наголошувала 
на тому, Що Конституційний Суд зволікав з підготовкою висновків що

до проектів законів про внесення змін до Конституції України за ре

зультатами всеукраїнського референдуму за народною ініціативи, вне

сених у Верховну Раду України народними депутатами і Президентом 

України. 

Драматизм наведеного підсилюється тим, що викладена негативна 

лінія зафіксована не тільки в розглянутих документах. Вплив (натиск) 

глави держави на Конституційний Суд України, як безпосередньо, так і 

опосередковано, був помітний багатьом. Це, зокрема, абсолютно чітко 

простежувалося, якщо говорити про рішення Конституційного Суду 

щодо двох законопроектів - президентського та парламентського -
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про внесення змін до Конституції України за результатами всеук

раїнського референдуму з народної ініціативи 16 квітня 2000 р. Незва
жаючи на те, що проект глави держави набрав лише 174 голоси, а по
станова Верховної Ради (11 травня 2000 р .) стосовно того, щоб напра

вити до Конституційного Суду в пакеті і президентський, і парла

ментський законопроекти в зв'язку з необхідністю надання висновку 
Конституційного Суду, набрала 304 голоси(!), Конституційний Суд не 
розглядав зазначені законопроекти в пакеті . Спочатку Конституційний 

Суд дійшов висновку щодо відповідності Конституції (ст. 157 і 158) 
проекту закону, внесеного Президентом України. 

Ця обставина в періодичній пресі пояснювалася тим, що напере

додні Президент України визначив парламентський законопроект як 

"бред сивої кобили" 108_ Звідси- висновок глави держави : "Якщо Кон
ституційний Суд визнає конституційними і президентський і депу

татський законопроекти (стосовно внесення змін до Конституції), то це 

означає, що в нас немає Конституційного Суду". З цього приводу 

фракція комуністів заявила, що Верховна Рада повинна адекватно 
відреагувати на нові, образливі для парламенту і небезпечні для 

суспільства заяви Президента. В заяві фракції підкреслювалося, що 

глава держави "вдався до неприхованого шантажу і тиску на Консти

туційний Суд України" 109. Фракція комуністів зазначала в заяві, що 
Конституційний Суд поступово втрачає роль незалежного та об'єктив

ного органу влади . Відмову Конституційного Суду об'єднати в одне 

конституційне провадження і розглядати одночасно президентський та 

депутатський законопроекти щодо внесення змін до Конституції Ук

раїни фракція оцінювала як пряме порушення ст. 58 Закону України 
"Про Конституційний Суд України". На адресу Конституційного Суду 

робився закид, що він не вперше приймає рішення на замовлення вла

ди і олігархів. 

Негативну реакцію викликала не тільки відмова Конституційного 

Суду розглядати одночасно президентський і парламентський законо

проекти. Об'єктом критики стали також рішення Конституційного Су

ду стосовно згаданих проектів. 

Конституційний Суд визнав проект закону, внесений до Верховної 

Ради Президентом України, таким, що відповідає вимогам статей 157 і 

158 Конституції України. А стосовно депутатського законопроекту 
Конституційний Суд вирішив припинити провадження . Таким чином, 

-пише "Дзеркало тижня",- Конституційний Суд без найменшого ва

гання поховав альтернативний проект. Цікава дрібничка: хибою і пре

зидентського, і депутатського проектів члени Конституційного Суду 
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вважали відсутність системності . Але при цьому першому дали "зеле

не світло", а другий завернули ІІ о. На переконання лідера соціалістів 
народного депутата України 0.0. Мороза, в даному випадку йдеться 
про використання Конституційним Судом подвійних стандартів. 

Аналіз практики референдумного, конституційного та законодавчо

го процесів дозволяє зробити висновок: введення в Україні моделі Кон

ституційного Суду, наділеного правом приймати остаточні рішення з 

питань щодо відповідності Конституції законів та інших правових актів 

Верховної Ради України, є передчасним. Розв'язати дану проблему 

можна шляхом застосування іншої моделі, згідно з якою Консти

туційний Суд приймає висновки щодо конституційності законів і на

правляє їх до Верховної Ради. Парламент розглядає висновки Консти

туційного Суду на сесії і приймає рішення, що є остаточним. Реалізація 

викладеної пропозиції пов'язана з внесенням відповідних змін до ста

тей 150, 152, 159 чинної Конституції. Запропоноване реформування 
стане гарантією, що уеможливить піднесення Конституційного Суду 

над представницьким органом українського народу в законодавчій 

сфері. 

Вивчення та узагальнення практики підготовки та проведення все

українського референдуму 16 квітня 2000 р . дуже чітко виявило таку 

характерну рису, яка одержала назву "використання адміністративного 

ресурсу". Застосування цього інструменту досягло грандіозних мас

штабів, що несумісно з ідеалами та принципами правової демократич
ної держави. Даний фактор суттєво коригує істинні результати рефе

рендуму. "Лише використання адміністративного ресурсу спасло рефе

рендум, оскільки він дав небачені до цього в історії масштаби достро

кового голосування, що являється опосередкованим свідченням ролі 

адміністративного ресурсу", - стверджує Георгій Почепцов ІІІ . 
Відмічались також інші аспекти адмінресурсу \12, 

Вдосконалення референдумної практики на перспективу 

асоціюється з рішучим і повним усуненням недоліків, притаманних 

всеукраїнському референдуму 16 квітня 2000 р. Необхідною умовою є 

побудова належного правового фундаменту в досліджуваній сфері: 

уточнення та зміцнення конституційних основ; прийняття законів про 

всеукраїнський референдум, про гарантії виборчих прав і права на 

участь у референдумах громадян України, про всенародне обговорення 

важливих питань суспільного та державного життя тощо. 

Ми переконані, що слід особливо загострити увагу на необхідності 

підвищення теоретичного рівня юридичної науки та відповідальності 

вчених - не тільки професійної, але й моральної - за процеси, що 
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відбуваються в нашому суспільстві, тим більше коли це стосується су

веренітету українського народу, проблем безпосередньої демократії. 

Широко відомо, що відповідні державні органи одержали численні по

зитивні висновки щодо питань, пов'язаних з всеукраїнським референ

думом 16 квітня 2000 року. Дійсність їх багато в чому відкинула, 

підтвердивши, що їхня позиція розходилася з реальним станом справ 

як в теоретичному, так і в правовому й практичному плані. 
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Розділ 5 
• 

МІСЦЕВІ РЕФЕРЕНДУМИ ТА ІНШІ ФОРМИ 

БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ 
В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ 

Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України створило 
умови для радикальних демократичних перетворень у нашому 

суспільстві та державі. Органічною частиною процесу демократизації є 

формування інституту місцевого самоврядування. Конституція України 

1999 р. вперше відносить місцеве самоврядування до основ консти

туційного ладу України та визначає його як самостійну форму 

здійснення народом своєї влади. 
Конституювання територіальної громади як первинного суб'єкта 

місцевого самоврядування активізує глибинні процеси політичної і 

соціально-економічної реновації суспільства та держави, виступає 

об'єктивною і тому неодномінною передумовою та вагомим фактором 

всього процесу реформування, яке відбувається в нашій країні та пе

реслідує глобальну мету - побудову демократичної, правової та 
соціальної держави. 

Однією з проблем, з якими стикається сучасне суспільство, є відро

дження демократичних традицій, перерваних десятиліттями. При цьо

му особливого значення набуває відтворення демократії на місцевому 

рівні як основи широкої участі громадян у громадських справах, шко

ли та бази для демократії в масштабах держави. У зв' язку з цим перед 

українським суспільством та державою постало завдання всебічного 

розвитку та вдосконалення не лише форм безпосереднього волевияв

лення всього українського народу щодо вирішення питань загальнодер

жавного масштабу, зокрема всеукраїнського референдуму, виборів на

родних депутатів, виборів Президента України, а й форм локальної де

мократії, тобто волевиявлення громадян - членів відповідних терн

то іальних громад щодо питань місцевого значення. 

Основними формами діяльності територіальних громад є форми 

ього безпосереднього (прямого) волевиявлення, спрямовані на за

безпечення здійснення територіальними громадами безпосереднього 

самоврядування в межах Конституції і законів України. 
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Становлення та розвиток форм діяльності територіальних громад в 

Україні є дуже акrуальними проблемами у становленні та функціону

ванні самого інституту місцевого ·самоврядування, оскільки ці форми 

засновані на розкріпаченні громадської ініціз:rиви місцевих співтова

риств, зростанні соціальної активності кожного жителя, залученні на

селення до самоврядного процесу. 

До форм безпосереднього волевиявлення територіальних громад 

належать місцеві вибори, референдуми, плебісцити, загальні збори гро

мадян за місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи, громадські 

слухання, відкликання депутатів та виборних посадових осіб місцево

го самоврядування, індивідуальні та колективні письмові звернення, 

опитування та анкетування з питань МІсцевого самоврядування, гро

мадські експертизи, громадські роботи з благоустрою території населе

ного пункту та надання послуг соціально незахищеним жителям, 

участь мешканців у роботі органів місцевого самоврядування, гро

мадські обговорення проектів актів органів місцевого самоврядування, 

участь у масових акціях, самооподаткування тощо. 

Місцевим виборам як особливій формі безпосереднього волевияв

лення громадян за місцем проживання в даній роботі присвячується ок

ремий розділ, тому ми зупинимося детально на характеристиці інших з 

означених форм діяльності територіальних громад. 

Пріоритетною формою безпосередньої демократії в місцевому са

моврядування є місцеві референдуми, проведення яких передбачено за
конодавством багатьох країн світу. В деяких країнах, зокрема США, ре

ферендуми застосовуються виключно на рівні штатів та місцевих тери

торіальних спільнот, а проведення референдумів ·в загальнонаціональ

ному масштабі взагалі не передбачено. 

Варто зазначити, що до почз:rку ХІХ ст. референдуми переважно 

практикувалися на локальному рівні, зокрема перший достовірно відомий 

референдум було проведено в 1439 р. у швейцарському кантоні Берн І_ 
У суспільно-політичне життя України місцеві референдуми 

ввійшли порівняно недавно, але набули значного поширення, перетво

рившись на політичну та правову реальність нашого часу. Місцеві ре

ферендуми- це безпосереднє (пряме) волевиявлення територіальних 

громад щодо прийняття рішень з питань місцевого значення шляхом 

прямого голосування членів цих громад. 

За своєю сутю місцеві референдуми є формою безпосередньої пря

мої локальної (місцевої) демократії, здійснення місцевої публічної вла

ди безпосередньо територіальними громадами в межах ВІДПОВІДНИХ 

адміністративно-територіальних одиниць 2. 
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Місцевий референдум - вища форма безпосереднього волевиявлення 

територіальної громади щодо вирішення питань місцевого значення. Він є 

також основним актом локальної нормотворчості територіальної громади, 

який дозволяє їй брати пряму участь в управлінні місцевими справами. 

Місцевий характер референдумів насамперед обумовлений харак

тером питань:які можуть бути предметом обговорення територіальної 
громади. Предметом місцевого референдуму може бути, як зазна

чається в Законі "Про місцеве самоврядування в Україні", будь-яке пи
тання, віднесене Конституцією України, цим.Законом та іншими зако
нами до компетенції місцевого самоврядування. За змістом місцеві ре

ферендуми - це безпосереднє вирішення територіальними громадами 

питань місцевого самоврядування, тобто питань (справ), які виплива

ють із колективних інтересів місцевих жителів - членів відповідної 

територіальної громади, віднесених Конституцією, законами України 

та статутами територіальних громад до предметів відання місцевого са

моврядування, а також тих питань, які не входять до компетенції ор

ганів державної влади України З. Не випадково згідно зі ст. 7 Закону Ук
раїни "Про місцеве самоврядування в Україні" місцевий референдум 

визначається як форма вирішення територіальною громадою питань 

місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. / 
Водночас чинне законодавство визначає ряд <>tмежень щодо пи

тань, які можуть виноситися на місцеві референдуми, і переДбачає 

можливість визнання недійсними рішення, прийняті на таких референ

думах, якщо їхнім предметом є питання, які законодавчо не можуть ви

носитися на місцеві референдуми. Зокрема, на місцеві референдуми не 
. . 

виносяться: питання про скасування законних р1шень оргаюв держав-

ної влади та самоврядування; питання, віднесені до відання органів су

ду та прокуратури; питання, пов' язані з обранням, призначенням і 

звільненням посадових осіб, що належать до компетенції відповідної 

місцевої ради та їі виконавчих органів. 

Місцеві референдуми, як і всеукраїнський референдум, поділяють

ся на кілька видів. Зокрема, їх можна диференціювати за місцем і часом 

проведення, за підставами і наслідками їх проведення та іншими озна

ками. За місцем (територією) проведення місцеві референдуми поділя

ються на сільські, селищні й міські . За часом проведення місцеві рефе

рендуми поділяються на звичайні та повторні. За підставами проведен

ня місцеві референдуми поділяються на обов'язкові та факультативні, 

ініціативні та імперативні. 

Місцеві . референдуми є прерогативою територіальних громад . 
Відповідно до ст. 143 Конституції України територіальні громади забез-
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печують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх резуль

татів. Оскільки територіальними громадами визнаються лише жителі 

сіл, селищ, міст, то за місцем проведення об'єктивно розрізняють лише 

сільські, селищні й міські референдуми. Районні та обласні референду

ми Конституцією України не передбачені. Проте, вважають В.Ф. По

горілко та В.Л. Федоренко, не виключена можливість, що вони будуть 

враховані майбутніми законами про місцеві референдуми, аналогічно 

проведенню місцевих виборів депутатів обласних і районних рад 4. Зва
жаючи на особливості адміністративно-територіального поділу Ук

раїни, Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" 

визначив суто український різновид місцевого референдуму - рефе

рендум Автономної Республіки Крим. 

З більшості питань, які перебувають у віданні місцевого самовряду

вання, проводяться факультативні (необов'язкові) референдуми з 

ініціативи місцевої ради, або на вимогу ії депутатів, або на вимогу перед

баченої законодавством кількості громадян України, що постійно прожи

вають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" пе

редбачає проведення і обов'язкових місцевих референдумів. Зокрема, в 

ст. б цього Закону зазначається, що виключно місцевими референдума

ми в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць 

вирішуються питання про найменування й перейменування сільрад, се

лищ, міст, районів, областей; питання про об' єднання в одну із зазначе

них адміністративно-територіальних одиниць із спільним адміністра

тивним центром; питання про зміну базового рівня місцевого самовря

дування у сільських районах. 

Деякі з цих положень нині втратили своє значення (зокрема, утворен

ня та ліквідація районів, визначення та зміна меж районів і міст, віднесен

ня населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування 

населених пунктів і районів- виключна преропrrива Верховної Ради Ук

раїни (п. 29 ст. 85 Конституції України)), але в цілому обов'язковість як 
підстава винесення питань на місцеві референдуми, а відповідію і мож

ливість обов'язкових місцевих референдумів збереmися. 

Істотне значення має також поділ місцевих референдумів на 

ініціативні та імперативні. 

Звичайні місцеві референдуми є ініціативними. Вони призначають

ся відповідно до ст. 11Закону "Про всеукраїнський та місцеві референ
думи" місцевими радами за власною ініціативою або за пропозицією 
тих суб'єктів, які мають право вносити до відповідної ради проекти 

рішень або пропозиції щодо прийняття відповідних рішень. 
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Водночас можливе проведення місцевих референдумів на вимогу 

депутатів або громадян України. Зокрема, ст. 13 Закону "Про всеук
раїнський та місцеві референдуми" передбачає, що місцева рада також 

призначає місцевий референдум на вимогу депутатів, що становлять не 

менш як половину від загального складу ради, або на вимогу, підписа

ну однією десятою частиною громадян України, які постійно прожива

ють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці й 

мають право брати участь у референдумі. 

Поділ місцевих референдумів на звичайні та повторні зумовлений 

можливістю порушення законодавства про відповідні референдуми та 

необхідністю відновлення справедливості шляхом проведення рефе

рендуму повторно на тих самих підставах і з таких ~амих питань. Так, 

відповідно до ст. 43 Закону "Про всеукраїнський і місцеві референду
ми" якщо під час проведення місцевого референдуму було допущено 

грубі порушення цього Закону, відповідна місцева рада у 15-денний 

строк може призначити повторний місцевий референдум на всій тери

торії відповідної адміністративно-територіальної одиниці або на їі час

тині. У такому випадку може бути прийнято рішення щодо утворення 

комісій з референдуму в новому складі. 

Як справедливо зазначають В.Ф. Погорілко та В.Л. Федоренко, в 

перспективі, тобто за новим Законом, місцеві референдуми за своїм 

змістом мають поділятися на статутні та звичайні 5. Однак це, безумов
но, 1rnмагає внесення коректив до профільного Закону "Про місцеве са

моврядування в Україні", ст. 19 якого- "Статут територіальної грома

ди села, селища, міста" - відносить прийняття означеного документа 

до відання представницького органу місцевого самоврядування. Звідси 

висновок, що в Україні фактично не створено правових умов для прове

дення статутних референдумів, що суттєво обмежує права місцевих жи

телів та не відповідає європейським стандартам локальної демократії. 

Характер кожного виду місцевих референдумів знаходить свій ви

яв у предметі місцевого референдуму та принципах і стадіях його ор

ганізації і проведення. 

Відповідно до ст. 4 Закону "Про всеукраїнський та місцеві референ
думи'' предметом місцевого референдуму може бути: прийняття, зміна 

або скасування рішень з питань, віднесених законодавством України до 
відання місцевого самоврядування відповідних адміністративно-тери

торіальних одиниць; прийняття актів, які визначають зміст рішень рад, 

їхніх виконавчих органів, а також сільських, селищних і міських голів. 

Основні засади організації і проведення місцевого референдуму в 

цілому ідентичні основним засадам організації і проведення всеук-
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раїнеького референдуму та місцевих, парламентських і президентських 

виборів. Місцеві референдуми грунтуються на принципах загальності, 

рівності, прямого характеру участі громадян у цих референдумах і 

таємності голосування. 

Принцип загальності означає, що у місцевих референдумах мають 

право брати участь громадяни України, які досягли на день їх проведен

ня вісімнадцяти років і постійно проживають на території області, рай

ону, міста, району в місті, селища, села (ст. 7 Закону "Про всеук
раїнський і місцеві референдуми"). 

Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав громадян України на 

участь у референдумі залежно від походження, соціального та майно

вого стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, став

лення до релігії, політичних поглядів, роду і характеру занять заборо

няється. У референдумах не беруть участі психічно хворі громадяни, 

визнані судом недієздатними, та особи, які тримаються в місцях поз

бавлення волі. 
Громадяни беруть участь у референдумах на рівних засадах. Кож

ний громадянин має один голос. Голосування на референдумах є пря

мим 1 таємним: контроль за волевиявленням громадян не допускається. 

Громадяни беруть участь у референдумах безпосередньо. 

Місцеві референдуми мають проводитися в умовах гласності та 

відкритості, за участю засобів масової інформації і широких кіл гро

мадськості. Усі рішення, що стосуються місцевого референдуму, а та

кож питань, які виносяться на референдум, мають бути доведені до 

відома жителів, в тому числі шляхом опублікування означених рішень 

місцевими засобами масової інформації. 

Законодавство гарантує членам територіальних громад, відпо

відним радам, сільським, селищним і міським головам, місцевим осе

редкам політичних партій, громадським організаціям та органам само
організації населення право вільної агітації "за" чи "проти" проведен
ня місцевих референдумів. 

Місцеві референдуми мають проводитися відповідно до Консти

туції України державною мовою. В адміністративно-територіальних 

одиницях, де компактно проживають національні меншини, при прове

денні референдуму може використовуватися також мова цих національ

них меншин. 

Стадії проведення місцевих референдумів в основному аналогічні 

стадіям проведення всеукраїнського референдуму та виборів. Зокрема, 
виділяються наступні стадії: 1) призначення місцевого референдуму; 
2) утворення територіальних одиниць з проведення місцевого референ-

175 



думу; З) утворення органів (комісій) з місцевого референдуму; 4) скла
дання списків громадян, які мають право брати участь у місцевому ре

ферендумі; 5) агітація за прийняття рішень, що виносяться на референ
дум; 6) голосування; 7) визначення результатів місцевого референдуму. 

Першою стадією місцевого референдуму є стадія призначення ре
ферендуму, що має підготовчий характер. 

Вимога депутатів місцевої ради про проведення референдуму ре

алізується у формі поіменного голосування . на пленарному засіданні 
відповідної ради або збирання підписів. Підписи депутатів засвідчує 
сільський, селищний, міський голова або голова обласної чи районної 

ради. 

Право ініціативи у збиранні підписів під вимогою про проведення 

місцевого референдуму належить громадянам України, які постійно про
живають на території відповідної адміністративно-територіальної оди

ниці і мають право на участь у референдумі. Збирання підписів організо
вують і здійснюють ініціативні групи референдуму, що утворюються 

відповідно до Закону "Про всеукраїнський та місцеві референдуми". 
Згідно зі ст. 16 цього Закону ініціативні групи обласного, міського 

(міст республіканського та обласного значення), районного в місті рефе
рендуму утворюються на зборах за участю не менш як 200 громадЯн Ук
раїни, а міського (міст районного підпорядкування), селищного та 
сільського референдуму - на зборах за участю не менш як 50 громадян 
України, що мають право на участь у референдумі та постійно прожива

ють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 
У разі схвалення більшістю учасників зборів пропозиції про прове

дення референдуму та затвердження формулювання питання, що про

понується на нього винести, обирається інціативна група, якій дору

чається організація збирання підписів громадян. 
Ініціативна група місцевого референдуму складається не менш як з 

1 О громадЯн Україин, які мають право брати участь у референдумі та 
постійно проживають на території відповідної адміністративно-тери
торіальної одиниці. Ініціативні групи місцевого референдуму реєстру
ються відповідно сільськими, селищними, міськими головами або голо

вами обласних і районних рад. 

З дня одержання свідоцтва про реєстрацію ініціативна група має 
право організовувати та здійснювати збирання підписів громадян (на 

підписних листах). 
Загальний термін збирання підписів про проведення місцевого ре

ферендуму не повинен перевищувати одного місяця від дня одержання 

свідоцтва про реєстрацію першої ініціативної групи. Після завершення 
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збирання підписів ініціативна група у триденний строк складає підсум

ковий протокол, в якому зазначається загальна кількість підписів гро

мадян, зібраних на території відповідної місцевої ради, дата реєстрації 

ініціативної групи, дата закінчення збирання підписів. 
Відповідна місцева рада після одержання належним чином оформ

леної пропозиції приймає на сесії у місячний строк одне з таких 

рішень: 

- про призначення референдуму; 

- про відхилення пропозиції про проведення референдуму в разі 

наявності порушень Закону, які впливають на підстави для призначен

ня референдуму; 

- про прийняття рішення, яке пропонується у вимозі про призна

чення референдуму, без проведення референдуму. 

Згідно зі ст. 22 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві ре
ферендуми" в рішенні про призначення референдуму зазначаються да

та проведення референдуму, назва проекту закону, рішення, зміст пи

тання, що виноситься на референдум. На місцевий референдум най

частіше виноситься одне питання. 

Дата проведення місцевого референдуму призначається не раніш 

як за місяць і не пізніш як за два місяці від дня прийняття рішення про 

його проведення. 

Повідомлення про призначення референдуму та зміст проекту зако

ну, рішення іншого питання, що виноситься на референдум, оголо

шується у місцевих засобах масової інформації у 10-денний строк після 

прийняття рішення про призначення референдуму. 

Наступною стадією організації і проведення місцевого референду

му після його призначення є утворення відповідних територіальних 

одиниць - дільниць для голосування. Для проведення голосування та 

підрахунку голосів під час проведення референдумів, як зазначається у 

ст. 23 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", 
територія районів, міст, районів у містах, селищ міського типу та 

сільрад ділиться на дільниці для голосування. 

Дільниці для голосування утворюються також у військових части

нах, лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, місцях пе

ребування громадян, розташованих у важкодоступних районах, а також 

на суднах, які перебувають у день проведення референдуму в плаванні. 

Такі дільниці можуть бути утворені, якщо для цього є необхідні умови, 

при представництвах України за кордоном. Дільниці для голосування 

утворюються, як правило, районними, міськими, районними у містах, 

селищними та сільськими радами або їхніми головами. 
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Дільниці для голосування утворюються на пізніш як за 20 днів до 
місцевого референдуму та охоплюють від 20 до 3000 громадян, які ма
ють право брати участь у референдумі, а в необхідних випадках меншу 

або більшу кількість громадян. 

Відповідна рада або сільський, селищний, міський голова чи голо

ва ради сповіщає громадян про межі кожної дільниЦі для голосування 

із зазначенням місця перебування дільничної комісії з референдуму і 

приміщення для голосування. 

Третьою стадією референдумів є утворення органів з референдуму 

- комісій з референдуму. 

Для підготовки та проведення місцевого референдуму в межах 

адміністративно-територіальних одиниць, зазначається у ст. 24 Закону 
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми", утворюються такі 

комісії: 

- обласні, районні, міські, районні в містах, селищні, сільські 

комісії з референдуму; 

- дільничні комісії з референдуму. 

В разі оголошення та проведення одночасно двох або кількох 

місцевих референдумів комісії, утворені в пере~баченому Законом по

рядку, є. спільними для всіх одночасно оголошуваних референдумів. 

Комісії з референдуму можуть бути утворені на основі і~нуючих вибор

чих комісій. 

Якщо референдум проводиться одночасно з виборами народних де

путатів або Президента України, можуть бути утворені спільні комісії з 
референдуму та виборів . 

Обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська 

комісія з референдуму утворюється відповідною радою або сільським, 

селищним, міським головою чи головою відповідної ради не пізніш як 

за 25 днів до місцевого референдуму в складі 9- 19 членів комісії. 

Представники до складу комісій з референдуму відповідно до ст. 27 
Закону "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" висуваються 

кримськими республіканськими, обласними, районними в містах орга

нами політичних партій, масових рухів, громадських організацій або 

їхніми виконавчими органами, первинними організаціями політичних 

партій, масових рухів, трудовими колективам~(~ або їхніми радами, ко

лективами професійно-технічних, середніх спеціальнtt:х і вищих за

кладів освіти, зборами громадян за місцем проживання та військово

службовців у військових частинах. 

Голова, заступники голови і секретаріат комісії з референдуму оби

раються на першому засіданні цієї комісії. 
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Нині відповідно до чинної Конституції і законодавства України 

представники до складу відповідних комісій з референдуму висувають

ся переважно органами політичних партій або первинними ор

ганізаціями політичних партій. 

Згідно зі ст. 28 Закону України "Про всеукраїнський і місцеві рефе
рендуми" обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська 

комісія з референдуму наділяється широким колом повноважень у підго

товці та проведенні місцевих референдумів. Вона організовує підготовку 

та проведення місцевого референдуму, здійснює на своїй території кон

троль за виконанням Закону про референдуми та забезпечує його однако

ве застосування; спрямовує діяльність нижчестоящих комісій з референ

думу; розподіляє кошти між комісіями з референдуму; контролює забез

печення їх приміщеннями, транспортом, зв'язком і розглядає інші питан

ня матеріально-технічного забезпечення референдуму; заслуховує 

повідомлення дільничних комісій з референдуму, керівників місцевих 

органів державного управління, підприємств, установ і організацій з пи

тань,цов'язаних з організацією та проведенням референдумів; здійснює 

нагляд за своєчасним поданням дільничними комісіями з референдуму 

для загального ознайомлення списків громадян, які мають право браги 

участь у референдумі; забезпечує виготовлення бюлетенів для голосу

вання та постачання їх дільничним комісіям з референдуму; утворює 

лічильні групи для підбиття підсумків референдуму; підбиває підсумки 

референдуму на території відповідної ради; визначає результати місцево
го референдуму в межах своєї дільниці; розглядає відповідні заяви і скар

ги на рішення та дії дільничних комісій з референдуму й приймає з цих 

питань остаточне рішення; здійснює інші повноваження відповідно до 

Закону "Про всеукраїнський та місцеві референдуми". 

Дільнична комісія з референдуму утворюється у складі 5-19 
членів (ст. 29 Закону "Про всеукраїнський та місцеві референдуми") 
районними, міськими, районними у містах, селищними і сільськими 

радами або сільськими, селищними, міськими головами чн головами 

районних рад не пізніше як за 15 днів до місцевого референдуму. У не
обхідних випадках за рішенням відповідної ради чи відповідного голо

ви кількісний склад дільничної комісії з референдуму може бути змен

шено або збільшено. 

Представники до складу дільничної комісії з референдуму висува

ються насамперед районними, міськими, районними в містах органами 

політичних партій або їхними виконавчими органами, трудовими ко

лективами та їхніми радами, зборами громадян за місцем проживання 

та прирівненими до них зібраннями громадян, які мають право голосу. 
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Дільнична комісія з референдуму має ряд повноважень організа

ційного, інформаційного, консультативного, установчого, арбітражно

го, контрольного, облікового, охоронного та іншого характеру. Зокрема, 

дільнична комісія з референдуму вивішує в приміщенні дільниці текст 
проекту закону, рішення, що виноситься на референдум, надає грома
дянам можливість ознайомитися з ним під час підготовки до проведен

ня референдуму і в день голосування; складає списки громадян, які ма

ють право брати участь у референдумі; знайомить громадян із цими 

списками; приймає і розглядає заяви щодо помилок в списку та 

вирішує питання про внесення до нього відповідних змін; сповіщає 

громадян про день проведення референдуму і місце голосування; ор

ганізовує голосування в день проведення референдуму на дільниці; ут

ворює лічильну групу для підрахунку голосів; проводить підрахунок 

голосів, поданих на дільниці для голосування; забезпечує присутність 
під час голосування представників засобів масової інформації, політич

них партій та інших уповноважених осіб. 

Організація роботи комісій з місцевого референдуму в основному 

аналогічна організації роботи комісій із всеукраїнського референдуму та 

вборів. ~.асідання комісії з референдуму є правомочним, якщо в ньому бе

ре участь не менш як дві третини від складу комісії. Рішення комісії прий

мається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального їі скла

ду. Рішення комісії з референдуму, прийняті в межах їі повноважень, є 

обов'язковими для виконання всіма державними та громадськими органа

ми, підприємствами і організаціями. Рішення і дії комісії можуть бути ос

каржені у вищестоящі комісії з референдуму, а у випадках, передбачених 

Законом "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", також у суді. 

Особа, яка входить до складу комісії з референдуму, за їі рішенням 

може звільнятися в період підготовки та проведення референдуму від 

виконання виробничих або службових обов' язків із збереженням се

редньої заробітної плати за рахунок коштів, що виділяються на прове

дення референдуму. 

Державні й громадські органи підприємства,. установи, організації, 

службові особи зобов' язані сприяти комісіям з референдуму у 

здійсненні ними своїх повноважень, надавати необхідні для їхньої ро

боти відомості й матеріали. 

Четвертою стадією організації і проведення місцевих референдумів 

є складання списків громадян, які мають право брати участь у референ

думі, та забезпечення ознайомлення з ними цих громадян. 

Організацію обліку громадян, які мають право брати участь у рефе

рендуМl, складання відповідних списків та передачу їх дільничним 
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комісіям з референдуму забезпечують насамперед сільські, селищні й 

міські голови та голови районних у містах рад. 

Списки громадян, які мають право брати участь у референдумі, 

складаються окремо по кожній дільниці для голосування і підписують

ся головою і секретарем дільничної комісії з референдуму. 

Списки громадян по дільницях для голосування, утворених у лікар

нях та інших стаціонарних лікувальних закладах, а також на суднах, які 

перебувають у день референдуму в плаванні, при представництвах Ук

раїни за кордоном, складаються на основі даних, що подаються 

керівниками зазначених установ і капітанами суден. 

До списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, 

включаються всі громадяни України, які досягли до дня або на день 

проведення референдуму 18 років і проживають на момент складання 
списку на території, закріпленій за даною дільницею для голосування. 

Громадянин може бути включений до списку громадян, які мають 

право брати участь у референдумі, лише по одній дільниці для голосу

вання. Громадяни, які проживають на території, закріпленій за даною 

дільницею для голосування, і з якихось причин не внесені до списку, 

включаються до нього за рішенням дільничної комісії з референдуму. 

Важливою складовою цієї стадії є ознайомлення громадян із спис

ками громадян, які мають право брати участь у референдумі. Ці списки 

надаються для загального ознайомлення за десять днів до референду

му. На дільницях для голосування, утворених в лікарнях та інших 

стаціонарних лікувальних закладах, а також у виняткових випадках у 

військових частинах, на суднах, які перебувають у день референдуму в 

плаванні, списки громадян подаються для ознайомлення за два дні до 

референдуму. 

Громадянам забезпечується можливість ознайомитися із списком і 

перевірити правильність його складання в приміщенні дільничної 

комісії з референдуму. 

Відповідно до Закону України "Про всеукраїнський та місцеві ре

ферендуми" (ст. 34) кожному громадянинові надається право оскаржи
ти невключення, неправильне включення до списку або викл~чення зі 

списку, а також допущені неточності в даних про нього. Заява про не

правильність у списку розглядається дільничною комісією з референ

думу, яка зобов'язана не пізніш як у дводенниі-J: строк, а напередодні й 

у день референдуму негайно розглянути заяву, внести необхідні ви

правлення до списку або видати заявнику копію вмотивованого рішен

ня про відхилення його заяви. Це рішення може бути оскаржене у 

відповідному районному або міському суді, який зобов'язаний розгля-
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нути скаргу в триденний строк. Виправлення в списку відповідно до 

рішення районного або міського суду проводиться негайно дільнич

ною комісією з референдуму. 

Важливою стадією референдуму є агітація щодо прийняття· рішен

ня, яке виноситься на референдум. Відповідно до ст. 8 Закону України 
"Про всеукраІ:нський та місцеві референдуми" громадянам України, 
політичним партіям, трудовим колективам надається право безпереш

кодної агітації "за" або "проти" прийняття рішення, що виноситься на 

місцевий референдум. 

Для реалізації цього права зацікавленим особам і організаціям на

даються приміщення для зборів, забезпечується можливість викорис

тання засобів масової інформації. Винесений на референдум проект 
рішення обговорюється в межах тієї адміністративно-територіальної 
одиниці, де проводиться референдум. Діяльність державних і гро

мадських органів та організацій, які беруть участь у підготовці та про

веденні місцевого референдуму, здійснюється відкрито та гласно. 

Всі рішення, що стосуються референдуму, а також проекти рішень, 

що виносяться на референдум, підлягають опублікуванню в засобах 
масової інформації. Вони також висвітлюють хід підготоцки та прове

дення референдуму, їх представникам гарантується безперешкодний 

доступ на всі збори та засідання, пов'язані з референдумом, і одержан
ня потрібної інформації. 

У день проведення референдуму будь-яка агітація забороняється. 

Головною стадією місцевого референдуму, як і всеукраїнського, є 

голосування . Голосування проводиться в день референдуму з 7 до 
20 години. 

Голосування проводиться у спеціально відведених приміщеннях, з 

достатньою кількістю кабін або кімнат для таємного голосування, виз

наченими місцями видачі бюлетенів і скриньками для голосування . 

Скриньки для голосування встановлюються таким чином, щоб грома

дяни, підходячи до них, обов' язково проходили через кімнати для 

таємного голосування. 

У день референдуму перед початком голосування скриньки для го

лосування перевіряє, пломбує або опечатує голова дільничної комісії з 

референдуму в присутності членів комісії. 

Кожний громадянин голосує особисто. Голосування за інших осіб 

не допускається. Бюлетені для голосування видаються дільничною 

комісією з референдуму на підставі списку громадян після пред'явлен

ня громадянином паспорта або іншого документа, який посвідчує його 

особу. При одержанні бюлетеня для голосування у списку громадян, які 
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мають право брати участь у референдумі, громадянин ставить підпис. 

Бюлетень для голосування є основним документом голосування та ре

ферендуму в цілому. 

У бюлетені для голосування зазначається назва проекrу рішення, що 

виноситься на референдум, і пропонується громадянинові відповісти 

"так" або "ні" на запитання щодо прийняття або відхилення цього про

екrу. Якщо на референдум виноситься два або кілька питань, для кожно

го з них визначається окремий бюлетень. У разі одночасного проведення 

двох або кількох референдумів бюлетені для голосування по кожному з 

них повинні відрізнятися за кольором. Зміст і форма бюлетенів для голо

сування при проведенні місцевого референдуму визначаються 

відповідно обласними, районними, міськими, районними у містах, се

лищними та сільськими радами. Зміст бюлетеня не може суперечити суті 

формулювання запитання, визначеного у вимозі депутатів або громадян 

України про проведення референдуму. Бюлетені для голосування друку

ються українською мовою, а за необхідності й іншими мовами. Бюлетені 

для голосування вручаються дільничним комісіям з референдуму не 

пізніш як за 1 О днів до проведення місцевого референдуму. 
Бюлетені для голосування заповнюються голосуючим у кабіні або 

кімнаті для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забо

роняється присутність будь-кого, крім голосуючого. Громадянин, який 

не здатний з будь-яких причин заповнити бюлетені, має право запроси

ти до кабіни або кімнати для таємного голосування іншу особу на свій 

розсуд, крім члена комісії з референдуму. 

Громадянин під час заповнення бюлетеня викреслює в ньому одне 

з двох слів : "так" або "ні". У разі проведення одночасно двох чи кількох 

референдумів або винесення на референдум Двох чи кількох питань 
громадянин одержує і заповнює бюлетені окремо по кожному референ

думу та по кожному питанню. 

Заповнені бюлетені голосуючий опускає в скриньку для голосування. 

Відповідальність за організацію голосування, забезпечення 

таємниці волевиявлення громадян, обладнання приміщень і підтриман

ня в них необхідного порядку несе насамперед дільнична комісія з ре

ферендуму. 

Заключною стадією місцевого референдуму є визначення резуль

татів референдуму. 

Підрахунок голосів на дільниці для голосування проводиться 

дільничною комісією з референдуму. Скриньки розкриваються 

дільничною комісією з референдуму після оголошення головою комісії 

про закінчення голосування . Розкриття скриньок до закінчення голосу-
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вання забороняється. Перед розкриттям скриньок усі невикористані 
бюлетені для голосування підраховуються і погашаються дільничною 

комісією з референдуму. 

Дільнична комісія з референдуму за списком громадян, які мають 

право брати участь у референдумі, визначає загальну кількість грома

дян на дільниці, а також кількість громадян, які одержали бюлетені. На 

підставі кількості бюлетенів у скриньках комісія визначає загальну 

кількість громадян, які взяли участь у голосуванні; кількість громадян, 

які голосували за схвалення винесеного на референдум проекту рішен

ня; кількість громадян, які голосували проти його схвалення; кількість 

бюлетенів, визнаних недійсними. 

Недійсними визнаються бюлетені для голосування невстановлено

го зразка, а також бюлетені, які не містять точно висловленої відповіді. 

Якщр виникають сумніви щодо дійсності бюлетеня, питання вирішу

ються дідь!fичною комісією з референдуму шляхом голосування. 

Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданні дільнич

ної комісії з референдуму та заносяться до протоколу. У разі проведен
ня одночасно двох або кількох референдумів протокол по кржному з 

них складається окремо. 

Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і 

членами комісії і негайно надсилається у відповідну районну, міську, 

районну в місті, селищну, сільську комісію з референдуму. 

На підставі протоколів дільничних комісій з референдуму міська 

(міст без районного поділу), районна в місті, селищна, сільська комісія 

з референдуму визначає: загальну кількість громадян, які мають право 

брати участь у референдумі; кількість громадян, які одержали бюле

тені; кількість громадян, які взяли участь у голосуванні; кількість гро

мадян, які голосували за схвалення винесеного на референдум проекту 

рішення; кількість громадян, які голосували проти його схвалення; 

кількість бюлетенів, визнаних недійсними. 

Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданні комісії і 

заносяться до протоколу, який надсилається до вищестоящої комісії з 

референдуму. На підставі поданих протоколів обласна, районна, міська 

(міст з районним поділом) комісія з референдуму проводить підрахунок 

голосів у межах адміністративно-територіальної одиниці, результати 

якого заносяться до протоколу, що надсилається до вищестоящої 

комісії з референдуму. 

Протокол з результатами підрахунку голосів підписується голо

вою, заступником голови, секретарем і членами відповідної комісії з 

референдуму. 
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Відповідна комісія з референдуму може визнати результати рефе

рендуму недійсними через допущені в ході голосування або під час 

підрахунку голосів порушення Конституції України, Закону України 

"Про всеукраїнський та місцеві референдуми" та інших законів. 

Проект рішення вважається ухваленим, якщо за нього подано 

більшість голосів громадян з числа тих, хто взяв участь у референдумі. 

Референдум вважається таким, що не відбувся, якщо в ньому взяло 

участь менше половини громадян, внесених до списків для голосування . 

Офіційні повідомлення про результати референдуму публікуються 

відповідною комісією не пізніш як на десятий день після референдуму. 

У повідомленні зазначається: загальна кількість громадян, які мають 

право брати участь у референдумі; кількість громадян, які взяли участь 

у референдумі; кількість громадян, які голосували за схвалення винесе

ного на референдум проекту рішення; кількість громадян, які голосува

ли проти його схвалення; кількість недійсних бюлетенів. 

Рішення, прийняті референдумом, обнародуються у встановленому 
законодавством порядку опублікування актів місцевих рад і набувають 

чинності з моменту їх опублікування, якщо в самому рішенні не визна

чено інший строк. 

Датою прийняття рішення вважається день проведення референдуму. 

Зміна або скасування рішень, прийнятих референдумом, прово

диться також референдумом. Зміна або скасування рішень, прийнятих 

місцевим референдумом, може здійснюватися також за Законом "Про 

всеукраїнський та місцеві референдуми" (ст. 45) відповідною місцевою 
радою (більшістю не менш як дві третини від загальної кількості ії 

складу) з обов 'язковим затвердженням ії рішення на референдумі, який 

повинен бути проведений впродовж шести місяців після внесення цих 

змін або скасування рішення попереднього референдуму. 

Якщо під час проведення місцевого референдуму було допущено 
грубі порушення Закону "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", 

відповідна місцева рада у 15-денний строк може призначити повторний 

місцевий референдум на всій території відповідної адміністративно-те

риторіальної одиниці або іі частині . У такому випадку може бути прий

нято рішення про утворення комісій з референдуму в повному складі. 

Новий місцевий референдум з тих самих питань, що виносилися на 

попередній референдум, може бути призначено не раніш як через рік 

від дня проведення попереднього референдуму з цих питань. 

Чинне законодавство України передбачає юридичну відповідаль

ність за порушення законодавства про місцеві референдуми. 

Відповідно до ст. 1 О Закону України "Про всеукраїнський та місцеві 
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референдуми" особи, які перешкоджають шляхом насильства, обману, 

погроз або іншим шляхом вільному здійсненню громадянами України 

права брати участь у референдумі, вести до голосування агітацію, а та

кож члени комісій з референдуму, посадові особи, які вчинили підробку 
документів референдуму, завідомо неправильний підрахунок голосів, 

порушили таємницю голосування або допустили інші порушення цього 
Закону, несуть встановлену законодавством України відповідальність -
конституційно-правову, адміністративну або кримінальну. 

Близькою за своїми ознаками до референдуму є така відома за

рубіжній муніципальній практиці форма волевиявлення населення, як 

плебісцит. В науці не існує єдиного погляду на правову природу плебісци

ту та його співвідношення з референдумом. Одні вчені ототожнюють 

плебісцит з референдумом, інші вважають плебісцит різновидом референ
думів, деякі взагалі твердять, що незважаючи на певні спільні ознаки з ре

ферендумами, плебісцит є не конституційно-правовим, а міжнародно-пра

вовим інститутом. Так, В.В. Маклаков вважає, що з юридичної точки зору 

різниці між референдумом і плебісцитом немає; це повні синоніми 6. 

Ю.Д. Казанчев та О.М. Писарєв плебісцитом називають референдум з пи

тань, які мають для територіальної громади "доленосний характер" 7. На 
думку КС. Шугриної, яка, по суті, ототожнює дані інститути, відмінність 

між плебісцитом та місцевим референдумом, полягає в тому, що при рефе

рендумі голосування відбувається на вимогу активної частини населення, 

яка викладена в петиції. Роль органів самоврядування полягає тільки в йо

го організації. Плебісцит призначається за ініціативою органів самовряду

вання; народу в його організації відводиться пасивна роль 8. Інші вважа
ють, що плебісцит - це опитування населення, яке проводиться, як пра

вило, з проблем долі відповідної території. Зазначається, що з формально

юридичної точки зору процедура проведення плебісциту, незалежно від 

того, яке саме питання вирішується таким шляхом, не відрізняється від 

процедури проведення референдуму. Однак плебісцит і референдум 

розрізняються за правовими наслідками прийнятих рішень. Рішення, яке 

прийняте на референдумі, має обов'язковий характер, а рішення, прийня

те на плебісциті (опитуванні),- рекомендаційний 9. 

Приєднуючись до точки зору вітчизняних авторів В.Ф. Погорілка 

та В .Л. Федоренка, ми вважаємо, що в Україні плебісцит- це голосу

вання з пИтань зовнішньополітичного характеру. Він є інститутом 

міжнародного права, а його конституювання в національному праві є 

недоцільним, оскільки застосування терміна "плебісцит" як синоніма 

терміна "референдум" може спричинити термінологічні ускладнення в 

конституційному та муніципальному праві України 10. 
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Важливою формою безпосереднього волевиявлення територіальної 

громади є загальні збори жителів за місцем проживання - ор

ганізаційно-правова форма спільного публічного обговорення та 

вирішення жителями певної території питань місцевого значення. За 

законодавством України під загальними зборами розуміється зібрання 

всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань 

місцевого значення (ст. 1 Закону "Про місцеве самоврядування в Ук
раїні"). Проведення зборів громадян, крім того, регламентується Поло

женням про загальні збори громадян за місцем проживання, затвердже

ним постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р., за яким 
загальні збори громадян є складовою частиною системи місцевого са

моврядування (сільрад, селищ і міст) 11. 

Загальні збори громадян скликаються за місцем проживання грома

дян (села, селища, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, 

будинку та іншого територіального утворення) для обговорення най

важливіших питань місцевого життя (ст. 1 означеного Положення). 
Такі збори є багатогранним та багатофункціональним явишем. Во

ни можуть розглядатися як засіб народовладдя та форма здійснення 

місцевого самоврядування; організаційна форма діяльності громадсь

ких організацій та структурний елемент інших форм народовладдя; 

форма реалізації конституційних прав та свобод людини та громадяни

на- засіб волевиявлення; комплекс природних прав; засіб зворотного 

зв'язку між громадянами та державою тощо. 
За відносним спрощенням організаційного механізму даної форми 

безпосередньої демократії приховується відносно складне завдання: 

об'єднати політично та соціально різнорідних людей в працездатну 

асоціацію, що приймає збалансовані рішення, які відповідають інтере

сам більшості мешканців даної території. У соціальному плані збори 

жителів можна визначити як форму публічного контакту людей, які 

складають більш-менш стійку територіальну спільноту. 

Загальні збори громадян за місцем проживання значною мірою 

відрізняються від інших форм безпосередньої демократії, зокрема ре

ферендумів, виборів тощо. На відміну від місцевого референдуму, який 

є формою вирішення питань місцевого значення шляхом голосування 

всіма членами громади, загальні збори проводяться на рівні "мікрогро

мад", у межах окремих частин сіл, селищ, міст як адміністративно-те

риторіальних одиниць (будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів то

що), а тому є формою участі окремих груп членів територіальної гро

мади в обговоренні та вирішенні питань, що належать до відання 

місцевого самоврядування. Істотний момент, який відрізняє збори від 
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означених заходів, - одночасна присутність учасників в одному місці 

та прийняття ними рішення безпосередньо після обговорення винесе

ного на порядок денний питання 12_ Відмінність зборів жителів від всіх 
інших зборів, зокрема трудових колективів, полягає також в ор

ганізаційній постійності та періодичності, у великому розмаїтті питань, 
які обговорюються та вирішуються місцевими жителями. Основною 

перевагою зборів як інституту безпосередньої демократії і як форми 

місцевого самоврядування є органічне поєднання в них колективної 

соціальної дії: обговорення тієї чи іншої проблеми, вираження колек

тивної думки, прийняття колективного рішення з особистою ак

тивністю учасників зборів. В рамках зборів кожний його учасник тим 

чи іншим шляхом висловлює свою думку, виявляє інтерес до чогось, 

які шляхом зіставлення з думками та інтересами інших учасників мо

жуть набувати спільного значення. На відміну від референдумів, діяль

ності представницьких органів зіставлення думок та випрацювання 

спільного рішення має при проведенні зборів безпосередній характер, 
тобто "не відривається" від самих учасників, від тієї стадії зборів, на 
якій проходить обговорення питань. При цьому суб'єкти обговорення 

та суб'єкти випрацювання конкретного рішення, а в деяких випадках і 

суб'єкт реалізації прийнятого рішення, в основному, співпадають 

(суб'єктів обговорення іноді може бути більше, чим суб'єктів прийнят

тя рішення). 

Історична практика місцевого самоврядування свідчить, що за
гальні збори громадян є однією з найбільш поширених та масових 

форм безпосередньої демократії. Протягом століть однією з основних 

форм управління місцевими справами були сільські сходи (збори). На 

них вирішувалися питання, пов'язані з громадським землеволодінням, 

благоустроєм населеного пункту та веденням місцевого господарства. 

Ці питання, зокрема, стосувалися прийняття до громади нових членів з 

правом на земельну ділянку, виключення з громади порочних членів, 

опіки над малолітніми та неповнолітніми сиротами, устрою та підтри

мання церков та сільських училищ, заснування сільських банків, утри

мання доріг тощо. 

Предметом загальних зборів в Україні є, по-перше, створення з доз

волу відповідної ради будинкових, вуличних, квартальних, дільничних 

комітетів, комітетів мікрорайонів та вирішення інших питань щодо 

керівництва цими органами і, по-друге, попереднє обговорення рішень 

рад та їхніх виконавчих органів; заслуховування звітів та інформації 

сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, уста

нов і організацій, що належать до комунальної власності територіаль-
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ної громади; порушення перед відповідними органами місцевого само

врядування питань щодо колективних потреб жителів відповідного бу

динку, вулиці, кварталу, а також села, селища, міста в цілому; обгово

рення питань, пов'язаних із залученням членів територіальної громади 

до виконання робіт з благоустрою населених пунктів тощо 13. 

Збори можна класифікувати за різними підставами: за масштабами 

проведення, за суб'єктами ініціативи, за кінцевим результатом, за засо

бами проведення, за характером питань порядку денного тощо. Зокре

ма, за масштабами проведення збори можна диференціювати на будин

кові, вуличні, квартальні, збори жителів мікрорайону, району в місті, 

збори жителів села, селища, міста в цілому тощо. За суб'єктом ініціати

ви збори поділяються на збори, скликані за громадською ініціативою, 

за ініціативою органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а 

також за ініціативою державних органів. 

За характером кінцевого результату збори можуть бути імперативні 
та консультативні. Так; рішення загальних зборів з питань місцевого зна
чення, які стосуються суто внутрішніх проблем самоорганізації тери

торіальної громади, їі членів (виконання громадських робіт, самооподат

кування, збір благодійних внесків і т. ін.) та прийняті в межах законодав

ства, є обов'язковими для виконання органами територіальної самоор

ганізації населення, окремими членами територіальної громади. Рішення 

загальних зборів, у яких містяться звернення чи пропозиції до 

відповідних рад та їхніх виконавчих органів й посадових осіб, керівників 

підприємств, установ і організацій, не є обов'язковими для виконання, 

але повинні бути розглянуті ними в установлені законом строки. 

Водночас затальні збори можна поділяти за засобами проведення 

- на законні та незаконні; за характером питань порядку денного -
політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні тощо. 

Збори як інститут безпосередньої демократії в місцевому самовря

дуванні мають ряд специфічних функцій: політичну, дорадчу, інфор

маційну, контрольну, культурну тощо. Так, політична (організаційна) 

функція пов' язана з формуванням різних муніципальних або інших 

громадських структур, а саме: утворення органів самоорганізації насе

лення, ініціативних груп виборців з висування претендента на кандида

та у Президенти України, ініціативних груп всеукраїнського та місце

вих референдумів тощо. 

Дорадча функція полягає в тому, що шляхом обговорення будь

яких питань учасники зборів формують та висловлюють спільну дум

ку, яка трансформується у загальноприйняте судження, імперативне 

або консультативне, залежно від суті обговорюваного питання. Якщо 

189 



воно належить до компетенції зборів жителів, то прийняте рішення є 

остаточним, якшо ж висловлена думка виходить за межі компетенції 

зборів, то рішення, прийняте зборами, має консультативний характер. 

Збори - це один із способів реалізації конституційного права гро

мадян на інформацію. Отже, вони виконують інформаційну функцію, 
міцно пов'язаНу з дорадчою. Надання учасникам зборів певної інфор
мації має на меті наступне обговорення отриманих відомостей для ви

працювання думки та рішення з питання, яке належить до компетенції 

зборів. Зокрема, до компетенції зборів належить інформування насе

лення про прийняті органами місцевого самоврядування рішення, хід 

їх виконання, заслуховування інформації місцевих голів, звітів 
керівників комунальних підприємств, установ, організацій тощо. 

З інформаційною функцією пов'язана контрольна, оскільки перед

бачає не лише наявність механізму отримання учасниками зборів пев

ної інформації, але й й оцінку. Контрольна функція полягає в здійсненні 
контролю за виконанням рішення зборів, а також за діяльністю вибор

них органів та посадових осіб. Зокрема, загальні збори громадян, у ви

падку невиконання прийнятих рішень, мають право на дострокове при

пинення повноважень органів самоорганізації населення (ст. 80 Закону 
"Про місцеве самоврядування в Україні"). 

Як окрему функцію можна виділити культурну (виховну), яка спря

мована на формування політичних переконань, вдосконалення само

врядних навичок, виховання самовідповідальності жителів тощо. 

Суб'єктів інституту загальних зборів можна поділити на суб'єктів 

ініціативи, суб'єктів участі, суб'єктів підготовки та організації, 

суб'єктів реалізації рішень зборів. Загальні збори громадян за місцем 

проживання скликаються сільськими, селищними, міськими головами, 

виконавчими органами відповідних рад, органами самоорганізації на

селення за власною ініціативою або на вимогу однієї третини членів те

риторіальної громади, які проживають відповідно у будинку, кварталі, 

вулиці, мікрорайоні, селі, селищі, місті тощо. 

У загальних зборах мають право брати участь громадяни України 

- мешканці територіальних громад із правом голосу, тобто фізичні 

особи, які проживають у територіальній громаді, є їі членами і 

відповідають усім вимогам закону про вибори до органів місцевої вла

ди. З цим статусом як законодавець, так і деякі автори пов'язують пра

во здійснювати вплив на політичні, економічні, культурні, соціальні, 

екологічні та інші процеси розвитку територіальної громади 14. І хоча 
Закон забороняє будь-які обмеження права громадян на участь у за

гальних зборах громадян (залежно від раси, кольору шкіри, політич-
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них, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній те

риторії, за мовними чи іншими ознаками), фактично у загальних збо

рах, як і в інших формах волевиявлення місцевих жителів, не можуть 

брати участь іноземні громадяни та особи без громадянства, які 

постійно проживають в Україні на відповідній території та фактично є 

членами відповідних територіальних громад. На нашу думку, таке по

ложення не відповідає вимогам Конвенції про участь іноземців у 

суспільному житті на місцевому рівні 15, яка прийнята Радою Європи 
в лютому 1992 р. та передбачає заходи щодо прискореної інтеграції 
іноземців у територіальні громади на локальному рівні, у тому числі 

шляхом їх залучення до участі в місцевих виборах та інших формах 

діяльності громади. Хоча ця Конвенція ще не набула юридичної сили, 

однак процес приєднання до неї держав - членів Ради Європи триває. 

Виходячи з того, що Україна є членом цієї організації і буде обов' язко

во підписувати цю міжнародну міждержавну угоду, необхідно вже сьо

годні трактувати питання участі іноземців у різних формах діяльності 

територіальних громад, у тому числі в загальних зборах, відповідно до 

положень цієї Конвенції. Тому ми вважаємо, що з часом можна було б 

надати право участі в означених формах безпосереднього волевюів

лення населення за місцем проживання також і особам, які не мають 

громадянства України, однак постійно (переважно) проживають на 

даній території, володіють певним нерухомим майном, сплачують 

місцеві податки та збори й беруть активну участь у діяльності тери

торіальної громади. Такий підхід, який існує в деяких країнах (напри

клад, Данія, Бельгія) та безпосередньо пов'язаний із визнанням 

відмінності різних статусів публічної влади: державної влади - як 

представника суспільства в цілому, його політичної влади і місцевого 

самоврядування- як публічної влади територіального колективу, став 

би свідоцтвом підвищення ролі територіального фактора в житті 

суспільства, створення дійсно дієздатних територіальних громад, 

підтвердженням демократичних намірів нашої країни та особливої 

уваги держави саме до мешканців певних територій, одним із шляхів 

у становленні громадянського суспільства та соціальної, демократич

ної і правової держави в Україні. 

Резюмуючи, зауважимо, що загальні збори, суттєво трансформую

чись з часом, залишаються найбільш доступною для мешканців фор

мою вирішення своїх колективних проблем та одним з ефективніших 

засобів їх самоорганізації. Загальні збори забезпечують мешканцям ре

альну можливість поєднання колективного обговорення питань і прий-
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няття рішень з їх особистою активністю та ініціативою, які виявляють

ся в різних організаційних та організаційно-правових формах (запитан
нях, виступах, участі в голосуванні тощо). Тому загальні збори відігра

ють важливу роль у системі місцевого самоврядування, виступають 

формою залучення громадян до здійснення найрізноманітніших уп

равлінських функцій. Важливою є роль даного інституту у вихованні 
правосвідомості та політичної культури, громадянської активності ши

роких мас. Можливість в процесі обговорення випрацьовувати своє су

дження, відстоювати власну думку - найважливіша функція локаль

них інститутів прямого врядування. Провідний принцип громадянсько

го суспільства- кожний вирішує сам за себе- реалізується в інсти

тутах прямого правління. Внаслідок невеликої території рішення 

втілюєгься порівняно швидко та так чи інакше мають відношення до 

добробуту кожного. На локальному рівні даний взаємозв'язок особли

во помітний, що й є об'єктивною передумовою для прийняття обгрун

тованого рішення. Саме прагнення до досягнення ідеальної моделі -
кожний вирішує сам за себе - формує й громадську свідомість. 

Таким чином, збори жителів за місцем проживання є важливим 

інститутом у системі форм безпосередньої демократії, об'єднуючою 

ланкою жителів з муніципальними органами, формою прояву 

справжнього народовладдя, яке здійснюється шляхом прямого вільного 

волевиявлення. 

Крім традиційних зборів, про які йшлося вище, слід виділити ще 

один вид зборів, який є формою реалізації конституційного права гро

мадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації (ст. 39 Конституції України). Різниця між цими формами 
демократії полягає в тому, що збори жителів як форма здійснення 

місцевого самоврядування має постійний нормагивний характер та 

служить меті вирішення питань місцевого значення. Щодо зборів, 

мітингів, демонстрацій, пікетування, то вони не мають жорсткого нор

мативного обмеження ні за складом учасників, ні за цілями, формами 

та процедурами їх проведення. Вони, як правило, використовуються 

або як засоби підтримки, або як засіб тиску на органи влади, в тому 

числі й місцевого самоврядування, з метою примусити їх прийняти 

якісь рішення 16. 

Принципово новою для вітчизняної муніципальної практики фор

мою безпосередньої демократії, яка не була передбачена ні попереднім 

законодавством про місцеві ради, ні законами про місцеве самовряду

вання, є місцеві ініціативи. Право територіальної громади, П членів на 

місцеві ініціативи закріплено у ст. 9 Закону України "Про місцеве само-
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врядування в Україні". Згідно зі ст. 140 Констюуції Україні місцеве са
моврядування здійснюється територіальною громадою як безпосеред

ньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, 

міські ради та їхні виконавчі органи. Розвиваючи це положення, ст. 9 
означеного Закону закріплює право членів територіальної громади 

ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого пи

тання, віднесеного до відання місцевого самоврядування. 

Слід зауважити, що місцева ініціатива - це не пряма нормо

творчість громадян, яка практикується в Швейцарії, ряді штатів США 

та деяких інших країнах і означає прийняття правових актів голосуван

ням членів місцевої спільноти. В даних країнах пряма нормотворчість 

практикуєrься чимало років та має свої традиції. Водночас вона в жод

ному разі не замінює представницьких форм правотворчості та нормо

творчості, фактично є доповненням до них, іноді вступаючи в 

конфлікти з представницькими органами, які відстоюють іншу по

зицію, аніж певна частина місцевої спільноти, або граючи пасивну роль 

у розв'язанні назрілої проблеми муніципального життя. 

Особливістю вітчизняної моделі місцевого самоврядування є те, 

що вона поки не знає практики прямої правотворчості. В Україні 

закріплена місцева ініціатива, що суттєво відрізняєrься від безпосеред

ньої нормотворчості та є формою волевиявлення членів територіальної 

громади шляхом ініціювання розгляду відповідною радою будь-якого 

питання місцевого значення. Змістом конституційно-правового інсти

туту місцевої (громадської) ініціативи є сукупність конституційно-пра

вових норм, які регулюють порядок здійснення у вигляді обов'язкової 

для розгляду у встановленому законом порядку громадської ініціативи, 

спрямованої на прийняття представницьким органом місцевого само

врядування в межах встановленої компетенції нормативно-правового 

акта відповідно до Конституції та законів або на вирішення ним в іншій 

формі громадського значущого питання, яке міститься в пропозиціях 
громадян 17. Це можуть бути питання, пов'язані з: управлінням май
ном, що є в комунальній власності; затвердженням програм соціально

економічного та культурного розвитку та контролем за їх виконанням; 

встановленням місцевих податків і зборів відповідно до закону; забез

печенням проведення місцевих референдумів та реалjзацією їх резуль

татів; утворенням, реорганізацією та ліквідацією комунальних 

підприємств, організацій і установ, а також здійсненням контролю за 

їхньою діяльністю та ін. 

З метою полегшення вивчення системи форм безпосередньої демо

кратії в місцевому самоврядування можна виділити кілька видів місце-
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вих ініціатив. Так, за змістом їх можна поділяти на правотворчі ініціати

ви, спрямовані на прийняття, зміну або скасування певного муніципаль

но-правового акта; ініціативи установчого характеру, зокрема mщшти

ви, які коректують склад представницького органу місцевого самовря

дування; референдні ініціативи тощо. За формою вираження місцеві 
ініціативи був'ають документально оформлені та неоформлені тощо. 

Суб' єктів місцевої ініціативи можна поділити на наступні групи: 

суб'єкти ініціативи (громадяни, які проживають на відповідній тери

торії та мають право голосу, ініціативні групи або місцеві осередки 
політичних партій 18 тощо); суб'єкти підготовки та проведення 
ініціативи (ініціатори, органи місцевого самоврядування тощо); 
суб' єкти виконання ініціативи (органи або посадові особи місцевого 

самоврядування). 

Відповідно до ч. 2. ст. 9 Закону порядок внесення місцевої ініціати
ви на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого 

самоврядування або статутом територіальної громади. Таким чином, 

надаючи подібне право органам місцевого самоврядування, Закон до

пускає різні варіанти порядку внесення місцевої ініціативи на розгляд 

ради, що дає можливість найбільш оптимально врахувати історичні, 

національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості 
здійснення місцевого самоврядування, але на основі Конституції Ук

раїни та в межах цього Закону. 

Слід зазначити, що проголошуючи та захищаючи право членів тери

торіальних громад на проявлення місцевої ініціативи, законодавець має 

приділяти увагу правам тих, хто може виступати проти цієї ініціативи, га

рантувати можливість заперечувати їі, агітувати за інше вирішення про

блеми тощо. Саме захист прав опозиції, в тому числі й муніципальної, -
це неодмінна риса демократії. Як свідчить зарубіжний досвід, зокрема 

Каліфорнії (США), де досить широко застосовується право прямого зако

нодавства, існує правило, згідно з яким при обговоренні правотворчої 

ініціативи члени громади повинні знати аргументи не тільки за ініціативу, 

але й проти неї. Більше того, дані аргументи в письмовому вигляді вруча

ються кожному учасникові процедури безпосереднього волевиявлення 19. 

Хоча в Україні встановлена лише можливість ініціативи місцевої 

спільноти, необхідно обов' язково визначати при їі реалізації умови, які 

б дали можливість обговорити та вирішити їі всім членам територіаль

ної громади, а не лише представницьким органам місцевого самовряду

вання, оскільки виникає вона, як правило, не лише в однієї людини, а 

зачіпає інтереси багатьох, і результати ії розгляду органом місцевого 
самоврядування будуть стосуватися колективних інтересів. 
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В Законі "Про місцеве самоврядування в Україні" закріплено прави

ло, згідно з яким місцева ініціатива, внесена на розmяд ради у встанов

леному порядку, підлягає обов' язково му розгляду на засіданні ради, яка 

відбувається у відкритій формі за участю членів ініціативної групи з пи

тань місцевої ініціативи. Цим самим Закон не лише забезпечує гласність 

і відкритість роботи органів місцевого самоврядування, а захищає 

муніципальні права териrоріальної спільноти та окремої особисrості. 

Відповідно до законодавства рада, розглянувши питання, внесене 
шляхом місцевої ініціативи, приймає рішення. Це рішення, яким би во

но не було, обов'язково має бути обнародуване. Порядок обнародуван

ня визначається органом місцевого самоврядування або статуrом тери

rоріальної громади та залежить від териrорії громади, чисельності їі 

мешканців, технічних і фінансових можливостей тощо. Як правило, об

народування рішень відбувається шляхом їх опублікування в одній або 

декількох щоденних газетах, повідомлення через інші засоби масової 

інформації (радіо, телебачення rощо ), видання відомчого бюлетеня ра
ди й, у крайньому разі, через вивішування публічних оголошень на до

шках, встановлених у певних місцях на території громади. 

Згідно зі ст. 13. Закону України "Про місцеве самоврядування в Ук
раїні" територіальна громада має право проводити громадські слухан

ня - зустрічі з депутатами відповідної ради та посадовими особами 

місцевого самоврядування, - під час яких члени териrоріальної грома

ди можуть заслуховувати запрошених, порушувати питання та вносити 

пропозиції щодо проблем місцевого значення, які належать до відання 

місцевого самоврядування. 

Правова природа цієї, як й більшості інших форм діяльності тери

торіальної громади також витікає зі змісту ст. 140 Конституції України, 
яка проголошує первинним суб'єктом місцевого самоврядування тери

торіальну громаду як певну самоорганізацію громадян, об'єднаних за 

територіальною ознакою з меrою задоволення в межах закону своїх ко

лективних потреб і запитів та захисту своїх законних прав та інтересів. 

Тому в Конституції прямо йдеться Про підвищення ролі різноманітних 

форм безпосередньої участі териrоріальних громад - жителів сіл, се

лищ, міст- в управлінні місцевими справами. Конституція України не 

визначає самих форм участі громадян у здійсненні місцевого самовря
дування, вона залишає їх для врегулювання окремими законами. 

Конкретизуючи на законодавчому рівні громадські слухання, ст. 13 
Закону закріплює наступне: територіальна громада має право проводи

ти такі слухання; ці слухання проходять у формі зустрічей членів тери

торіальної громади з депутатами відповідної ради та посадовими особа-
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ми місцевого самоврядування; Закон надає право членам територіальної 

громади під час слухань заслуховувати звіти депутатів відповідних рад 

про їхню роботу в цілому або з якогось конкретного питання, а також 

порушувати проблеми та вносити пропозиції щодо питань місцевого 

значення, які належспь до відання місцевого самоврядування. 

Предметом громадських слухань, на думку М.І. Корнієнка, можуть 

бути: проект програми соціально-економічного та культурного розвит

ку територіальної громади; проект місцевого бюджету; місцеві податки 

та збори; надання пільг по місцевих податках і зборах; відчуження 

об'єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задо

волення потреб територіальної громади, а також об'єктів спільної ко

мунальної власності територіальних громад, що перебувають в уп
равлінні районних та обласних рад, передача їх під заставу; місцеві 

програми приватизації об'єктів комунальної власності; питання 

адміністративно-територіального устрою, передбачені законодавством , 
України; створення вільних економічних зон та інших зон, зміни у ста

тусі цих зон; дострокове припинення повноважень місцевого голови; 

затвердження символіки відповідної територіальної громади; прийнят

тя статуту територіальної громади тощо 20. Пропозиції, які вносяться за 
результатами громадських слухань, підлягають обов' язково му розгляду 

органами місцевого самоврядування (п. 3 ст. 13 Закону). Цим ще раз 
підкреслюється роль, яку відіграє територіальна громада у вирішенні 

важливих питань місцевого значення. 

Слід зауважити, що Закон не визначає порядок організації, 

періодичність, терміни проведення громадських слухань, надаючи пра

во регулювати ці питання територіальній громаді. Однак закріплюючи 

в ч. 2 ст. 13 Закону положення про те, що такі громадські слухання про
водяться не рідше одного разу на рік, законодавець зазначає важливість 

цієї форми безпосередньої участі територіальних громад в управлінні 

місцевими справами. 

Представницький орган місцевого самоврядування, приймаючи 

статут територіальної громади села, селища, міста і передбачаючи в 

ньому таку форму безпосередньої участі територіальних громад в уп

равлінні місцевими справами, як громадські слухання, має враховувати 

необхідність забезпечення відповідної регулярності таких слухань, 

тобто проведення їх через приблизно рівні проміжки часу, а також 

найбільш зручний як для жителів, так і для депутатів та посадових осіб 

м1сцевого самоврядування час. 

Деякі автори до системи прямого народовладдя відносять таку фор

му діяльності, як відкликання депутатів та виборних посадових осіб 
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місцевого самоврядування.21. Відкликання депутата або виборної поса
дової особи місцевого самоврядування як інститут безпосередньої де

мократії є формою прямого волевиявлення територіальної громади що

до прийняття рішення про відповідальність депутата (виборної посадо

вої особи) перед населенням, змістом якої є можливість дострqкового 

припинення його повноважень шляхом голосування членів цієї громади. 

Особливістю даної форми безпосереднього волевиявлення населення є 

те, що воно носить характер санкції припинення представницького ман

дата депутата (виборної посадової особи) місцевого самоврядування. 

Законодавство України про місцеве самоврядування допускає дост

рокове припинення повноважень депутата місцевої ради, в тому числі 

у разі його відкликання виборцями (ст. 3 Закону "Про статус депутатів 
місцевих Рад народних депутатів" від 4 лютого 1994 р .). 

Процедура відкликання включає наступні стадії: ініціювання про

ведення голосування про відкликання; підготовка до проведення голо

сування про відкликання; проведення агітаційної кампанії; голосуван

ня та визначення результатів голосування про відкликання 22. 
Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата 

можуть бути порушення ним положень Конституції і законів України, 

незадовільне виконання депутатом депутатських обов'язків, 

невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і 

положенням його передвиборної програми, використання депутатсько

го мандата в особистих та корисливих цілях, систематичне порушення 

депутатом норм етики та моралі тощо. Право вносити пропозиції щодо 

відкликання депутата ради належить суб'єктам, які відповідно до чин

ного законодавства мають право висувати кандидатtв у депутати, зокре

ма, зборам (конференціям) виборців за місцем їхнього проживання, 

трудової діяльності (зборам трудових колективів) або навчання. Зако

ном передбачається процедура утворення ініціативних груп та збиран

ня підписів на підтримку пропозиції щодо відкликання депутата. 

Рішення стосовно призначення голосування про відкликання депутата 

приймає відповідна рада. Після призначення дати проведення голосу

вання про відкликання депутата (виборної посадової особи) ради, гро

мадяни, їх об'єднання відповідно до законодавства мають право вести 

агітацію "за" чи "проти" відкликання депутата (виборної посадової 

особи) ради, вільно обговорювати питання, пов'язані з відкликанням. 

Депутат вважається відкликаним, якщо за його відкликання проголосу

вало більше половини виборців, внесених до списку для голосування. 

Слід зазначити, що інститут відкликання є дуже важливою складо

вою принципу імперативного мандата, характерного для радянського 

197 



періоду розвитку України. Тому, враховуючи декларативність, а іноді й 

недемократичність підстав відкликання (зокрема, незрозуміло, чому 

питання про "порушення депутатом положень Конституції і законів Ук

раїни" мають вирішуватися громадськістю, радою, а не судовими орга

нами) та фіктивний характер самої процедури відкликання, дана форма 
народовладдя -потребує суттєвого реформування . Водночас, незапереч
но, відкликання - міра демократична. Місцеве самоврядування - це 

вільна самоорганізація населення сіл, селищ та міст, і виборці є вільні 

у виборі шляхів та способів впливу на тих, кому вони довіряють вести 

справи територіальної громади. Логічно, що долю депутата та виборної 

посадової особи вирішують ті, хто їх обирав. У територіальній громаді 

вся діяльність депутатів та посадових осіб - на виду у населення, за їі 

результатами постійно спостерігають виборці, і саме вони - найкращі 

арбітри на муніципальній арені 23. 

Особливе місце серед форм реалізації жителями права на участь у 

місцевому самоврядуванні посідає закріплене ст. 40 Конституції Ук
раїни право направляти індивідуальні та колективні письмові звернен

ня або особисто звертатися до органів та посадових осіб місцевого са

моврядування . Дане право є гарантією захисту та охорони інших прав 

та інтересів громадян, важливим засобом зміцнення зв' язку посадових 

осіб з населенням, суттєвим джерелом інформації. Оскільrщ звернення 

є однією з форм участі населення в справах місцевого самоврядування, 

вони сприяють посиленню контролю мешканців за діяльністю органів 

місцевого самоврядування. Найбільш істотною формою вираження да

ного права є колективне звернення. Ця форма найбільш наближена за 
своїми ознаками до місцевої правотворчої ініціативи, хоча безпосеред

ньо й не пов' язана з прийняттям правового акта. 

У багатьох країнах (зокрема, Німеччині, Чехії, Словаччині) це пра

во визначене в законах про місцеве самоврядування як право петицій і 

надає мешканцям відповідної території можливість звертатися до ор

ганів місцевого самоврядування із заявами, скаргами та пропозиціями . 

Звернення громадян як інститут прямої демократії і самостійна форма 

здійснення громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні 

має універсальний характер. Звернення дають громадянам можливість 

опосередковано брати участь у визначенні пріоритетних завдань і на

прямів роботи органів місцевого самоврядування, в розробці проектів 

їхніх рішень, в контролі за їхньою діяльністю . Звернення громадян є 

важливим джерелом інформації щодо інтересів населення і, одночасно, 

засобом відстоювання громадянами своїх прав і законних інтересів та 

відновлення їх у разі порушення з боку місцевого самоврядування . 
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Правовий механізм реалізації права громадян на звернення в Ук

раїні встановлюється Законом "Про звернення громадян" від 2 жовтня 
1996 р. 24. Виділяються три форми реалізації конституційного права 
громадян на звернення до органів місцевого самоврядування, посадо

вих осіб: зауваження та пропозиції, що стосуються їхнього статутної 

діяльності, заяви або клопотання щодо реалізації своїх соціально-еко

номічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скарги 

про їхнє порушення . Визначений Законом порядок вимагає обов' язково

го розгляду звернень, пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) грома

дян органами або посадовими особами, до повноважень яких належить 

вирішення порушених у зверненнях питань, та повідомлення громадян 

про результати розгляду. Звернення, заяви громадян є важливим джере

лом виявлення стану громадського життя, яке відбиває найсуттєвіші 

проблеми всієї територіальної громади та кожного жителя окремо . 

Великі можливості для застосування має така форма реалізації гро

мадянами права на місцеве самоврядування, як участь в опитуваннях і 

анкетуванні з питань місцевого самоврядування. Зокрема, для вивчен

ня точки зору населення при підготовці програм, проектів рішень з пи

тань місцевого значення використовується така форма, як опитування 

громадян, які мешкають в межах певних населених пунктів. По суті, 

місцеве опитування - це з' ясування думки громадян - членів 

відповідної територіальної громади з питань, які представляють гро

мадський інтерес. Місцеві опитування можуть проводитися з важливих 

питань громадсько-політичного, соціально-культурного розвитку тери

торіальної громади . Різновидами опитувань є анкетування, 

інтерв'ювання тощо. Результати подібних заходів можуть доводитися 

до населення через засоби масової інформації або іншим шляхом. 

Відзначаючи важливість опитувань населення, все ж таки слід конста

тувати, що опитування, анкетування тощо є радше соціологічними ме

тодами, ніж муніципально-правовими інститутами. Однак, безперечно, 

в умовах становлення інститутів локальної демократії такі форми воле

виявлення жителів заслуговують на все більшу увагу з точки зору вияв

лення громадської думки з того чи іншого питання місцевого значення. 

Крім охарактеризованих вище заходів, також існують майже не роз

роблені в Україні, але успішно запроваджені в країнах розвинутої ло

кальної демокрю·ії інші форми реалізації громадянами - членами те

риторіальних громад - права на участь у місцевому самоврядуванні. 

Це, наприклад громадська експертиза, яка являє собою форму залу

чення членів територіальної громади, котрі мають спеціальні знання 

або досвід як експерти з питань, що розглядаються представницькими 
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органами місцевого самоврядування та мають суттєве значення для те

риторіальної громади, до визначення основних напрямів соціально

економічного та культурного розвитку відповідної території тощо. На 

сьогодні ця форма може вважатися такою, що отримала певне схема

тичие закріплення в законодавстві України, оскільки передбачено пра
во постійних комісій ради створювати підготовчі комісії і робочі групи 

із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів для 

вивчення питань, розробки проектів рішень ради (п. 12 ст. 47 Закону 
"Про місцеве самоврядування в Україні"). З метою підвищення автори

тетності висновків подібних утворень перед територіальною громадою, 

для проведення громадської експертизи бажано залучати осіб, котрі ма

ють певний вотум довіри з боку населення, відомі своїми досягнення

ми в певних сферах господарського, політичного або соціально-куль

турного життя, мають наукові ступені тощо. 

В ряді зарубіжних країн практикуються такі форми участі громадян 

в здійсненні місцевого самоврядування, як громадські роботи з благо

устрою території населеного пункту, надання послуг соціально незахи

щеним жителям. Зокрема, відповідно до Положення про громади землі 

Баден-Вюртемберг (ФРН) громадяни зобов'язані вести роботу в гро

маді на громадських засадах (вибори до муніципальної ради або се

лищної ради, діяльність у громаді на громадських засадах та залучення 

до співробітництва на громадських засадах) та виконувати дану роботу 

протягом певного періоду. Громадянин може відмовитися від роботи на 

громадських засадах лише з важливих причин, перелік яких визначе

ний у Положенні. За умови неаргументованої відмови від виконання 

громадського боргу на особу може навіть накладатися адміністративне 

стягнення або на деякий час винуватий може бути позбавлений прав 

громадянина своєї громади. Громадянин, який виконує громадську ро

боту, не повинен представляти будь-чиї інтереси, спрямовані проти 

громади, якщо він не діє як представник закону 25. 

Досить перспективною формою діяльності територіальних громад 

слід назвати участь мешканців у роботі органів місцевого самовряду

вання, зокрема: членство в комісіях, що утворюються на громадських 

засадах при органах та посадових особах місцевого самоврядування; 

участь у роботі фахових організацій, які створюються при виконавчих 

органах відповідних рад і об'єднують спеціалістів, котрі працюють у 

системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов'язана з на

данням громадських послуг членам територіальної громади з метою їх 

залучення до розробки та реалізації проектів, що передбачають підви

щення якості таких послуг; діяльність через національно-культурні ор-
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ганізації, земляцтва; участь у роботі громадських рад, що утворюються 

при місцевій раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів 

населеного пункту та надання їм соціальних послуг у системі місцево

го самоврядування, залучення їх до виконання завдань і функцій місце

вого самоврядування (наприклад, за рішенням місцевої ради при ній 

можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, 

воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації Чорнобильської катаст

рофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, тощо) 26. 

Розмаїття форм муніципальної демократії також передбачає громадські 

обговорення проектів актів органів місцевого самоврядування, участь у ма

сових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і поса

дових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем загальногро

мадського значення або проблем соціального забезпечення членів тери

торіальної громади, охорони навколишнього середовища, підтримання гро

мадської безпеки тощо, які вимагаюrь негайного вирішення. 

Новим, таким, що не отримав поширення, видом безпосередньої 

діяльності територіальних громад є самооподаткування, хоча у вітчиз

няному місцевому будівництві відома така форма діяльності місцевих 

жителів. Зокрема, ще в 1928 р. в умовах НЕПу в радянській Україві По
становою ВЦВКУ і РНК УСРР "Про самообкладання людності для за

доволення їх громадських потреб" регламентувався порядок самоопо

даткування. Однак уже в 30-х роках права України в сфері місцевого 

оподаткування фактично ліквідовуються. Лише в 1984 р. було ухвалено 
Указ Президії Верховної Ради УРСР "Про самооподаткування сільсько

го населення", відповідно до якого рішення про запровадження само

оподаткування приймає схід села більшістю голосів осіб, яким випов

нилося 18 років; кошти від нього зараховуються на поточний рахунок 
сільської ради і не включаються до поточного бюджету, а витрачаються 

на заход.и, затверджені сільськими зборами 27. 

У 90-х роках; вже після набуття незалежності та конституювання 

інституту місцевого самоврядування в Україні було зроблено спроби пе

реглянути ідеологію місцевого оподаткування. Зокрема, чинне законодав

ство про місцеве самоврядування передбачає, що самооподаткування -
це форма залучення на добровільних засадах за рішенням зборів грома

дян за місцем проживання коштів населення відповідної території для 

фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру 

(статті 1, 69 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні"). Вважаємо, 
що дана форма безпосереднього волевиявлення в місцевому самовряду

ванн~ за умови подальшого нормативно-правового оформлення, є пер-. . . 
спективним напрямом діЯЛЬностІ територІальних громад. 
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В контексті розглядуваних проблем також слід зазначити, що місце

ве самоврядування може вкоренитися та сприяти добробуту відповідних 

територіальних громад в Україні лише за умови, що саме вони зможуть 

безпосередньо обирати професійних (наприклад, мирових) суддів, а та

кож присяжних. Тільки судді, обрані територіальними громадами, змо

жуть сповна с~ити народу. В противному разі право місцевого само
врядування залишиться певною мірою юридичною фікцією . 

Вітчизняній історії відомі приклади функціонування мирових 
суддів у другій половині ХІХ ст. Даний суд не входив до системи судів, 

був суто місцевий, виборний, одноособовий, доступний, неформальний 

та швидкий; незаперечним є той факт, що він був сприйнятий населен
ням як необхідний, по-справжньому народний суд. Вже тоді цей суд був 

однією з форм здійснення самоврядування 28. Враховуючи, що Консти- , 
туція України закріплює джерелом влади (в тому числі й судової) народ 

та визнає самоврядування, хто як не мировий суддя може справедливо 

вирішувати невеликі справи, які щоденно виникають між сусідами, 

мешканцями будинків, взагалі жителями- членами однієї територіаль

ної спільноти, і кому як не самій громаді обирати суддівський корпус 

цих інституцій. 

З часом, по мірі формування дієздатних територіальних громад та 

становлення міцної системи місцевого самоврядування виникатимуть й 

інші форми безпосередньої участі житеЛів у муніципальному житті 
своєї громади. Це, зокрема, такі форми: надання матеріальної і фінан

сової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних по

жертв, внесків до фондів, що утворюються органами місцевого само

врядування, внесків до благодійних фондів, утворених з метою надан

ня допомоги соціально незахищеним членам територіальної громади 

або з метою сприяння культурному та духовному розвитку, підтриман

ню в належному стані пам'яток історії, культури та архітектури, при

родних пам'ятників тощо. 

Таким чином, підсумовуючи, можна зазначити, що безпосереднє во

левиявлення членів територіальної громади, пов'язане з їхнім залучен
ням до сфери громадсько-політичного життя, має кілька основних видів. 

1. Самозаява членами територіальної громади своїх запитів (на за
гальних зборах жителів за місцем їхнього проживання, за допомогою 

місцевих ініціатив). 

2. Самореалізація членами територіальної громади власних за

питів, у тому числі самостійне прийняття ними публічно-владних 

рішень : а) нормативних; б) індивідуальних; в) кадрових (на місцевих 

виборах і референдумах) . 
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З. Участь жителів- членів територіальної громади у здійсненні 

органами місцевого самоврядування владно-управлінських функцій: 

а) участь в обговоренні проектів місцевих планів і програм, проектів 

нормативних актів, прийняття рішень щодо їхньої реалізації; б) участь 

у здійсненні вже прийнятих планів, програм, актів; в) оцінка резуль

татів діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, за

гального стану справ у межах своєї громади, в окремих сферах місце

вого життя (місцеві референдуми, загальні збори громадян за місцем 

проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання). 

4. Контроль з боку членів територіальної громади, їх об'єднань за 
діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування і депу

татів (місцеві вибори, громадські слухання, відкликання депутатів та 

посадових осіб місцевого самоврядування) 29. 

На жаль, у чинному законодавстві, нормативних актах органів 

місцевого самоврядування порядок безпосередньої реалізації права 

жителів на участь у місцевому самоврядуванні, зазвичай, детально не 

регламентується (за винятком місцевих виборів). Така ситуація суттєво 

ускладнює впровадження нових форм у практику територіальних гро

мад і не сприяє розвиткові місцевої демократії, залученню громадян до 

участі у вирішенні питань місцевого значення. 

Правова регламентація таких заходів має бути розроблена на двох 

рівнях - законодавчому (у межах Закону "Про місцеве самоврядування 

в Україні", інших законів України, а з часом- Муніципального Кодексу 

України) та, враховуючи, що законодавство визначає лише засади місце

вого самоврядування (п. 15 ст. 92 Конституції України), локальному- у 

статутах територіальних громад. Зокрема, предметом статуту тери

торіальної громади можуть бути питання організації місцевих ініціатив, 

громадських слухань, загальних зборів жителів, індивідуальних та ко

лективних звернень до органів та посадових осіб місцевого самовряду

вання, громадських робіт, самооподаткування, участі в роботі органів 

місцевого самоврядування та утворення ними органів, громадського об

говорення проектів актів органів місцевого самоврядування тощо зо. 
Впровадження в практику місцевого самоврядування означених 

форм безпосереднього волевиявлення сприятиме більш широкій участі 

громадян у вирішенні питань місцевого значення, дасть можливість 

звільнити органи місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, по

перше, від муніципальних справ, які більш ефективно можуть бути 

вирішені самими жителями, а, по-друге, від відповідальності за 

вирішення дрібних питань, які не мають загального для всієї тери

торіальної громади значення і які доцільно передати до відання мікроте-
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риторіальної (внутрішньоміської, внутрішньоселищної тощо) спільноти 

та їі органам самоорганізації, залишивши при цьому муніципальним ор

ганам повноваження з контролю за здійсненням цих повноважень. 
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Розділ 6 
• 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 
У СИСТЕМІ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

6.1. Роль політичних парrій у системі 
безпосередньої демократії 

Сrановлення демократичного суспільства, відродження української 

державності, здійснення безпосереднього народовладдя - це процеси, 

пов' язані з бурхливим розвитком суспільних інститутів, серед яких 

важливе місце належить партіям. Конституційні засади організації та 

діяльності політичних партій в Україні закріплені в статтях 15, 36, 37 
Основного Закону нашої держави. Це: 1) політична багатоманітність; 
2) право громадян України на свободу об'єднання у політичні партії; 
3) визначення ролі і завдань політичних партій, а саме: політичні партії 
сприяють формуванню та вираженню політичної волі громадян, беруть 

участь у виборах; 4) вимоги щодо членів політичних партій; 

5) закріплення обсягу конституційного права на свободу об'єднання в 
політичні партії. 

Зазначені конституційні положення мають загальний характер і є 

правоутворюючою основою існування багатопартійності в Україні та 
визначення взаємозв'язку між державною владою, виборами та 

політичними партіями. При цьому вони потребують подальшої конкре
тизації, та доповнення з урахуванням розвитку правової реформи у 

нашій державі. 

Нині правовою основою організації та діяльності політичних 

партій в Україні, крім Конституції України, є Закон України "Про 

політичні партії в Україні", від 5 квітня 2001p.l та Закон України "Про 
вибори народних депутатів України" від 24 вересня 1997 р. 2. 

До прийнятия Закону України "Про політичні партії в Україні" 

вирішальне значення для реалізації констітущино-правового 

забезпечення утворення та діяльності пролітячних партий мав Закон 

України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 р. з, який 
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регламентував діяльність двох найбільш поширених видів об'єднань 

громадян - політичних партій та громадських організацій . Законода

вець у вказаному Законі логічно закріпив серед критеріїв поділу 

об'єднань громадян найбільш вагомий- політичний, який сприяв по

зитивним змінам та пристосуванню політичної системи до Гі оточуючо

го середовища. Яку ж роль даний Закон приділяв проблемі участі 

політичних партій у виборах? За Законом, політична партія була 

визначена як об'єднання громадян, прихильників певної загально

національної програми суспільного розвитку, головною метою яких є 

участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, 

місцевого самоврядування та представництво в їхньому складі (ст. 2). 
А серед конкретних повноважень, які покладалися на політичні партії, 

Закон передбачав право : 

-брати участь у виробленні державної політики; 

- брати участь у формуванні органів влади, представництва в 

їхньому складі ; 

-доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової 

інформації (ст. 20). 
Іншими словами, в Законі України "Про об'єднання громадян" про

блема участі політичних партій у виборах логічно не була доведена до 

кінця . Водночас у ст. Зб Конституції України чітко зафіксовано, що 

політичні партії беруть участь у виборах . Текстуально подібне 

положення є в Законі України "Про політичні партії в Україні" . При 

цьому додається, що партії беруть участь не тільки у виборах, але й в 

інших політичних заходах (ст. 2). Проте в Законі України "Про 

об' єднання громадян" дане право являло собою складову процесу 

участі політичних партій у виробленні державної політики, формуванні 

органів влади та представництва в їхньому складі, що згідно з цим За

коном було головною метою політичних партій. Слід зазначити, що 

участь партій у виборах є, без перебільшення, засобом досягнення. го

ловної мети політичних партій . Саме право участі політичних партій у 

виборах, на наш погляд, є суттєвим елементом у визначенні поняття 

політичної партії і навіть умовою їі існування, оскільки за допомогою 

виборів партії єднають народ з державною владою. Тут слушно нагада

ти, що Закон України "Про об'єднання громадян" був прийнятий у 

1992 р., а відтоді відбулися значні зміни в розумінні поняття політичної 

партії. 

Отже, одним з актуальних питань при дослідженні ролі політичних 

партій в системі безпосередньої демократії є визначення змісту їх поняття. 

Певна проблемність у формуванні поняття політичної партії в Ук-
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раїні обумовлює необхідність вивчення відповідного досвіду за

рубіжних країн. Порівнюючи конституції цих країн, спеціальні закони 

про політичні партії, слід виділити як загальне, так і специфічне в реrу

люванні досліджуваного питання. Спільними для більшості держав є 

закріплення на конституційному рівні принципу політичного плю

ралізму, визначення цілей і завдань партій, основних засад їх організації 
та діяльності. Проте обсяг конституційного регулювання відносин, 
пов' язаних з поЛітичними партіями, в окремих країнах є вельми різний. 

Так, деякі конституції передбачають вимоги, які є специфічним індика
тором, що дає змоrу визначити ступінь свободи політичних партій, а та

кож забезпечує останнім право на легальну діяльність. 

У випадках, коли законодавець надає політичним партіям особли

вого значення і прагне це підкреслити, норми щодо них включаються 

до вступної частини конституції, до глав і розділів про основи держа

ви або основні принципи соціальної та економічної політики тощо. 

Наприклад, стаття про політичні партії та угруповання в Конституції 
Франції включена до розділу "Про суверенітет" (ст. 4) 4; статус 
політичних партій знайшов відображення у вступній частині Консти

туції Іспанії (ст. 6) 5, у розділі "Основи конституційного ладу" Консти
туції Республіки Білорусь (ст. 5) 6, у главі "Загальні положення" Кон
ституції Республіки Угорщина (ст. З) 7. Водночас у конституціях дея
ких зарубіжних держав правовий статус політичних партій розгля

дається як окремий випадок реалізації права громадян на свободу 

об' єднання та закріплюється у відповідних главах і розділах про права 

і свободи громадян. Так, статті про політичні партії в Конституції Пор

тугалії включено до розділу "Основні права та свободи громадян, їхні 

гарантії'' (ст. 43) 8, Італії- до частини "Права та обов'язки громадян" 
(ст. 49) 9, Республіки Молдова- до глави "Основні права та свободи" 
(ст. 41) 10. Дещо інше ставлення до політичних партій закріплено в 
конституціях Бельгії, Швейцарії, Фінляндії, Японії, інших держав, де 

партії трактуються на рівні з іншими союзами та асоціаціями. Тобто 

юридична інституціалізація політичних партій в цих конституціях виз

начена відповідно до загальних положень, які мають узагальнюючий 

характер для всіх громадських об'єднань. Так, в ст. 21 Конституції 
Японії законодавець обмежується найзагальнішим формулюванням -
"гарантується свобода зборів та об' єднань" 11. Своєрідною є інсти
туціалізація політичних партій у США, де федеральна Конституція 

взагалі не передбачає положень ні про партії'', ні про свободу 

асоціацій. Однак законодавче регламентування участі політичних 

партій у виборах у багатьох штатах почалося ще на початку ХХ ст., а 
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напередодні другої світової війни відповідні норми були закріплені в 

конституціях 17 штатів і практично в усіх виборчих законах 12. 
Розбіжності спостерігаються і в тому, що деякі конституції містять 

норми, які стосуються організаційної будови й порядку діяльності 

політичних партій. Так, згідно зі ст. б Конституції Іспанії внутрішня 

структура та діяльність політичних партій мають бути демократични
ми. А Конституція ФРН додає до цього обов'язок партій подавати 

публічний звіт щодо джерел своїх коштів (ст. 21). 
Заслуговують на увагу й конституції, які містять норми про кон

кретні права політичних партій. Так, Конституція Республіки Білорусь 

передбачає, що політичні партії мають право користуватися державними 

засобами масової інформації в порядку, визначеному законом (ч. 2 ст. 5). 
Враховуючи, що безмежних прав і свобод взагалі не існує, законода

вець визначає не тільки реальні умови найбільшого сприяння здійснен

ню конституційного права на свободу об'єднання в політичні партії, а й 

закріплює певний обсяг цієї свободи. Спільним для конституцій за

рубіжних країн є те, що ці партії створюються вільно за умови поважан

ня Конституції і закону. Водночас в деяких конституціях забороняється 

створення партій на етнічній, расовій або релігійній основі. Наприклад, 

в ст. 11 Конституції Болгарії зазначено: "Не можуть утворюватися 

політичні партії на етнічній, расовій або релігійній основі, як і партії, що 

ставлять собі за мету насильницьке захоплення державної влади" ІЗ. Це 
конституційне обмеження в Болгарії зумовлене важливою для неї про

блемою турецько-мусульманської меншості. Вартий уваги також текст 

ч. З ст. 47 Конституції Португалії, де сказано, що "політичним партіям 
забороняється використовувати в своїй назві термінологію, яка має пря

ме відношення до будь-якої релігії та церкви, без шкоди для філософсь

ких та ідеологічних принципів партійної програми". 

У конституціях ряду держав, щоб уникиути повторення помилок 

недалекого минулого, визначено більш конкретні вимоги до політичних 

партій. Цим, зокрема, продиктований зміст абз. 2 ст. 21 Основного За
кону ФРН: "Партії, які за своїми цілями або за поведінкою своїх при

хильників прагнуть завдати шкоди основам вільного демократичного 

ладу або усунути його чи поставити під загрозу існування Федератив

ної Республіки Німеччини, є антиконституційними. Питання про анти

конституційність вирішується Федеральним конституційним судом" 14. 

Отже, в різнИх країнах по-різному розглядається конституційне ре

гулювання місця політичних партій у суспільному житті. Проте це не 

виключає спільних моментів у досліджуваному питанні, яким теж вла

стиві свої особливості. Так, цілі та завдання партій, зафіксовані в кон-
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ституціях окремих країн, мають характерні певні стандарти. Йдеться, 
зокрема, про те, що партії сприяють формуванню політичної волі наро

ду (громадян). Таке формулювання міститься в Основному Закону ФРН 

(ст. 21). Текстуально подібне положення є в Конституції України. При 
цьому додається, що партії сприяють не тільки формуванню, але й ви
раженню полі;ичної волі громадян. Аналогічні або близькі за змістом 
положення можна знайти в основних законах Білорусі (ст. 5), Болгарії 
(ст. 11), Молдови (ст. 41), Угорщини (ст. 3). Але тут дана вимога викла
дена по-різному. У конституціях Білорусі, Молдови йдеться про те, що 

партії "сприяють виявленню та вираженню політичної волі громадян". 

У Конституції Угорщини зазначається, що "партії беруть участь у фор

муванні та вираженні волі народу" без уточнення якої саме волі. До то

го ж в конституціях Білорусі, Молдови та України фіксується, що партії 

беруть участь у виборах. Дещо інше положення декларується в Консти

туційному Закону Польщі від 17 жовтня 1999 р.: політичні партії 

об'єднуються на принципах добровільності та рівності громадян з ме

тою здійснення впливу на формування державної політики демокра

тичними методами (ст. 4) 15. До речі, формулювання стосовно здійснене 
ня цілей і завдань партій демократичними методами нерідко фіксують

ся на конституційному рівні. Наприклад, у ст. 47 Конституції Порту
галії зазначається, що партії сприяють формуванню народної волі та 
організації політичної влади. І далі додається, що це здійснюється де

мократичним шляхом. У Конституції Іспанії (ст. 6) сказано, що 

політичні партії не тільки беруть участь у формуванні та виявленні на

родної волі, а й є основним інструментом політичної активності насе

лення . Іноді зміст конституційної регламентації цілей і завдань 

політичних партій обмежується тим, що політичні партії і угрупования 

сприяють вираженню думки голосуванням (ст. 4 Конституції Франції). 
Зміст вищезазначених статей основних законів є своєрідним 

підгрунтям до розуміння суті поняття політичної партії, бо саме в їі 

цілях і завданнях вона передусім і проявляється. 

На нашу думку, суть поняття політичної партії в умовах правової де

мократії полягає в тому, що вона, будучи організованою частиною певної 
соціальної спільноти, відбиває їі політичну ідеологію. Іншими словами, 

основне призначення партії - сприяти громадянам певних соціальних 

верств і груп у формуванні та вираженні їх політичної волі. Дане 

положення дістало закріплення і в Законі України "Про політичні партії 

в Україні". Згідно зі ст. 2 Закону політична партія - це добровільне 

об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної 

програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння 
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формуванню і вираженню політичної волі громадян. Однак в умовах 

несформованості цивілізованої багатопартійності слушно говорити не 

про сприяння, а про адекватне вираження політичної волі громадян. 

Політичні партії як виразники інтересів соціальних спільнот належать до 

найважливіших політичних інститутів громадянського суспільства, які 
формуються на основі його соціальної структури. 

Становлення в Україні різних форм недержавної власності, розвиток 

підприємництва обумовлюють відповідні зміни в соціально-класовій і 

соціально-професійній структурах суспільства. В процесах приватизації, 

становлення ринкової економіки в Україні формуються класи власників 

засобів виробництва, з'являються відповідні соціально-професійні гру
пи. Але, на жаль, до диференціації соціального складу населення за 

соціально-професійними групами на зразок тієї, яка існує в країнах з роз

виненою ринковою економікою, українському суспільству ще дуже дале

ко. Воно характеризується економічною та політичною нестабільністю, 

відсутністю середнього класу, до якого в країнах Заходу належить не ли

ше клас дрібних і середніх власників засобів виробництва, а й прошарок 
матеріально забезпечених людей, таких як службовці, спеціалісти, висо

кооплачувані робітники. Однак в процесі приватизації в Україні перероз

поділ колишньої державної власності відбувається на користь не серед

нього класу, а "вищого" класу- незначної частини населення. В резуль

таті замість середнього класу, як зазначає О. Задоянчук, отримуємо 

соціальну поляризацію, тобто поділ суспільства на зубожілу абсолютну 
більшість та незначну багатіючу меншість 16. 

Розпад соціальної структури, яка існувала в умовах соціалізму, гли

боке соціальне розшарування суспільства, несформованість соціальних 

спільнот в Україні зумовлюють те, що більшість політичних партій Ук

раїни є малочисельними. Вони не користуються широкою підтримкою 

населення, обслуговують не суспільні, а, передусім, вузькогрупові чи 

навіть персональні інтереси, нерідко демонструють невміння та неба

жання працювати з масами, а у виборчому процесі роблять ставку на 

спеціалістів, які володіють виборчими технологіями. Об'єднання тако

го роду були утворені в Україні не з ініціативи мас як відповідь на по

требу тієї чи іншої соціальної групи, а з ініціативи їх лідерів. Останні, 

експлуатуючи ідею структуралізації суспільства, все більше скочують

ся до корпоративізму. Водночас деякі політичні партії виникли раніше, 

ніж сформувалася їхня соціальна база - підприємці, власники . Інши

ми словами, створення політичних партій в Україні менш за все було 

пов'язане з структуралізацією суспільства на певні соціальні спільноти 

передусім з причин їх несформованості. В результаті політичні партії 
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України поки що є далекими від свого призначення - бути виразника

ми соціальних інтересів і представляти їх на державному рівні. Цей 

фактор негативно вплинув і впливає на визначеність виборців щодо 

партій. Так, переважна кількість виборців власні ідейно-політичні пе

реконання не асоціюють з підтримкою тієї чи іншої партії, що, безпе

речно, відбивається на результатах виборів. В Україні "стабільний 

електорат" - люди, що твердо орієнтуються на ту чи іншу політичну 

платформу та пов'язану з нею партію,- становить не більше 1/3 ви
борців (в основному, це прихильники Комуністичної партії України та 

Народного Руху України) проти приблизно 2/3- у країнах Західної і 

3/5- Східної Європи 17. З огляду на наведене одним із дестабілізую
чих чинників виборчого процесу в Україні є невизначеність ідео

логічної орієнтації більшості виборців. Глибоке соціальне розшаруван

ня суспільства, низька довіра до політичних партій ведуть до відсут

ності сталих зв'язків між ключовими суб'єктами виборчого процесу

виборцями та політичними партіями. 

Отже, соціальна структура нашого суспільства перебуває на стадії 

кардинальних змін. Соціальні інтереси, які формуються, часто ще 

тільки шукають ті політичні сили, які могли б виражати та відстоювати 

їх на державному рівні. З іншого боку, самі партії шляхом спроб та по

милок намагаються визначити свою соціальну базу. Безсумнівно, 

кількість політичних партій в Україні ще далека від свого завершення. І 

дарма, що суспільство та держава зацікавлені в створені великих та 

життєздатних партій, це поки що завдання на перспективу. Нині головне 

полягає в тому, щоб партії, які знайшли яку-небудь соціальну опору, які 

зуміли виявити та виразити певні соціальні інтереси, спрямовували б 

свої зусилля щодо боротьби за ці інтереси в парламентське русло. 

Враховуючи, що політичні партії формуються на основі соціальної 

структури суспільства, можна говорити про партії як про головну лан

ку, яка з'єднує соціальні групи з державою, забезпечує представництво 

багатоманітних інтересів на державному рівні. Тоді, за логікою, 

політичні партії передусім повинні визначити соціальні групи та підпо

рядкувати свого діяльність їхнім інтересам. У цьому випадку політич

на партія відіграє роль організаційної структури тієї чи іншої соціаль

ної групи, втілювача їі ідеології в суспільстві через участь у політично

му житті. Це означає, що політична партія бере участь у процесах здо

буття, утримання та впливу на державну владу, застосовуючи ідео

логічні засади соціальних груп, чиї інтереси вона виражає. 

Отже, визначальною ознакою в трактовці політичної партії має бути 

вираження останньою політичної волі громадян через формування та 
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діяльність органів державної влади. Тут суrrєве значення має ст. 36 Кон
ституції України, ст. 2 Закону України "Про політичні партії в Україні", 
згідно з якими політичні партії "сприяють формуванню і вираженню 

політичної волі громадян". Саме Конституція України, Закон України 

"Про політичні партії в Україні" та їх положения, що стосуються сут
ності політичної партії, дозволяють з'ясув:rrи основні складові їі поняття, 

які в сукуШІості становлять його зміст. Як бачимо, основним призначен

ням політичної партії є сприяння формуванню та вираженню політичної 

волі громадян шляхом різних форм участі партій у політичному житті і, 

передусім, у формуванні та здійсненні державної влади. При цьому заво

ювання та здійснення державної влади не повинні розглядатися партією 

як самоціль, а лише як вираження політичної волі громадян на державно

му рівні. В противному разі вузькопартійні політичні інтереси заво-

лодіння державною владою через здійснення впливу на суспільну 
свідомість будуть домінув:rrи над основним призначенням політичної 

партії, яке в умовах правової демократії поєднане з вираженням політич

ної волі громадян. Але на сьогодні абсолютна більшість політичних 

партій в Україні поки що є далека від свого основного призначення- бу

ти виразником інтересів соціальних груп і представляти їх на державно

му рівні. Політичні партії, на жаль, обслуговують не суспільні, а, пере

дусім, вузькогрупові чи навіть персональні інтереси, наочним підтверд

женням чого є: 

- наявність багатьох партій однакової ідейно-політичної орієн

тації; 

невідповідність м1ж декларованою ідейною та фактичною 

соціальною й політичною орієнтацією; 

- побудова партій навколо лідерів, розколи в партіях та конфлікти 

в їхньому керівництві. 

Таким чином, про політичні партії можна говорити лише за умови, 

що йдеться про організацію, яка поставила собі за мету постійно спри
яти формуванню та вираженню політичної волі громадян на державно

му рівні. Проте дана мета партії не може бути реалізована тільки в ме

жах П власної організації. Щоб здійснити свою мету, політичні партії 

повинні мати парламентський простір дії. Для цього вони мають вико

ристовувати методи та засоби діяльності, що знаходяться в межах пра

вових норм держави. Так, своє основне призначення політичні партії 

втілюють через їхню участь у виборах. Вибори за своєю суттю в демо

кратичному суспільстві є однією із провідних форм безпосереднього 

здійснення народом влади, на основі яких забезпечується формування 

інтересів у суспільстві, узгодження цих інтересів, виявлення волі наро-
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ду через формування складу представницьких органів держави та ор~ 

ганів місцевого самоврядування та прийняття ними відповідних 

рішень 18. Інакше кажучи, в умовах парламентської багатоманітності 
вибори є основною формою вираження політичної волі громадян. Тому 

для політичних партій участь у виборах та в роботі органів державної 
влади є одни~ із найважливіших способів формування .та виявлення 
політичної волі громадян і може визнаватися однією з основних ознак 

політичного характеру даних об' єднань. До речі, участь політичних 
партій у виборах передбачена в ст. Зб Конституції України. Текстуаль~ 

но подібні положення містяться в конституціях Білорусі (ст. 5), Молдо~ 
ви (ст. 41 ). Зміст цих конституційних положень є серцевиною ро~ 
зуміння сутності політичних партій. Звідсіля участь політичних партій 

у виборах логічно розглядати, як справедливо зауважує В.В. Лапаєва, 

не тільки як право, але і як обов'язок політичних партій, як форму 

підтвердження ними політичного профілю своєї діяльності 19. Слушно 
нагадати, що саме ця ідея проводиться в Законі ФРН "Про політичні 

партії'', де зазначено: "Об'єднання втрачає правовий статус партії, як~ 

що воно протягом шести років не бере участі у виборах Бундестагу або 

одного з ландтагів шляхом висунення своїх кандидатів"(§ 2 п. 2) 20. 

З огляду на наведене участь політичних партій у виборах не є пер

шочерговим їх завданням. Політичні партії як посередники між держа

вою та суспільством повинні, передусім, акумулювати спрямовані в бік 

політичної влади інтереси соціальних груп, надати їм певної форми та 

намагатися в межах правових норм адекватно виразити ці інтереси че

рез органи державної влади, які самі й формують за результатами ви

борів. Практично це означає, що участь політичних партій у виборах -
це, насамперед, спосіб досягнення партією свого основного призначен

ня. Водночас участь політичних партій у виборах є однією з основних 

їх ознак. Не менш важливим є й те, що в умовах безпосередньої демо

кратії громадянин (виборець) шляхом виборів передає на певний час 

владу до рук тієї чи іншої партії. Беручи участь у виборах, політична 

партія прагне досягти державної влади шляхом обрання своїх членів на 

державні посади, щоб їі політична ідеологія могла бути віддзеркалена 

в державній політиці. За цих умов діяльність політичних партій в сис

темі безпосередньої демократії здійснюється в межах політичного три

кутника: виборці - політична партія - органи державної влади. 

Політична партія як проміжна ланка між виборцями та державою є тим 

інструментом, за допомогою якого воля виборців може бути реалізова

на на державному рівні шляхом участі партії у виборах. Інакше кажу

чи, виборці використовують партії для чіткого вираження своїх інте-
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ресів через участь партій у формуванні та діяльності органів державної 

влади та прийнятті ними відповідних рішень. А політичні партії, в 

свою чергу, мають можливість об'єднати виборців в політично активні 

групи. Саме тому вихідним пунктом і основною метою політичних 

партій має бути виявлення політичної волі громадян в процесі форму

вання та здійснення державної влади шляхом їх участі у виборах. 

На підставі викладеного правильне розуміння ролі політичних 

партій в системі безпосередньої демократії можливе лише на основі ви

явлення їхніх цілей, які є визначальним елементом у розумінні сутності 

політичної партії. З огляду на це предметом особливої уваги має стати 

концепція, що була закладена в основу поняття політичної партії в За

коні України "Про політичні партії в Україні". Тобто змістовна регла

ментація поняття політичної партії становить основну даного Закону, 

який сприятиме становленню в Україні політичних партій як виразників 

політичної волі народу, а не відверто клієнтелістських угруповань. 

На наш погляд, концептуальними вимогами щодо змісту Закону Ук

раїни "Про політичні партії в Україні" є: 1) узгодженість в законі інте
ресів особи, суспільства, держави та політичних партій; 2) рівність 
партій перед законом, відсутність в Законі привілеїв одних партій по 

відношенню до інших; З) наявність матеріальних і процесуальних Га
рантій, які забезпечують рівність шансів партій в різних сферах їхньої 

діяльності; 4) здатність Закону утримувати діяльність партій в меЖах 
правового поля; 5) наявність гарантій проти свавілля з боку державних 
органів, окремих посадових осіб. 

Шо стосується змісту законів про політичні партії тих країн, які 

йдуть в авангарді прогресу людства, і тих, які, подібно до нас, перебо

рюють тоталітарне минуле, то як правило, вони закріплюють такі еле

менти статусу політичних партій: 1) поняття політичної партії, визна
чення місця та ролі партій в політичній системі та державному ме

ханізмі; 2) умови та порядок створення та припинення діяльності 
політичних партій; З) вимоги до ідеології та програмних положень 

партій; 4) вимоги до їхньої організаційної будови й порядку діяльності; 
5) фінансово-економічна база партій; 6) відносини з публічною владою, 
передусім участь у виборах і в діяльності представницьких органів дер

жави та місцевого самоврядування. 

Водночас було б неправильно надмірно абсолютизувати значення 

правового забезпечення для розвитку справжньої багатопартійності в 

Україні. Причинами несформованості багатопартійності є не тільки 

правові, а, передусім, економічні, соціальні та політичні фактори. Нині 

партії в Україні ще не стали головними осередками, де акумулюється 
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політичний потенціал суспільства. Проте цивілізована багато

партійність - це важливий аспекr демократизації, визначальною ,тен

денцією якого є формування та посилення ролі великих партій в 

суспільному та політичному житті. А для цього важливо сприяти пере

творенню політичних партій на партії парламентського типу. В понят

тя таких партій входить сукупність властивостей, які харакrеризують 

їхню прихильність принципам конституціоналізму, парламентаризму, 

правової держави, захисту прав і свобод людини. 

Серед резервів, які б стимулювали створення саме такого типу 

партій, було б доцільно закріпити в Законі України "Про політичні 

партії в Україні" додаткові вимоги щодо демокрагичного харакrеру 

внутрішньої струкrури партій. Адже відомо, що партія, яка побудована 

за авт0ритарним, тоталітарним типом, свої дії зовні не спрямовує на ре

алізацію демократичних принципів. Тому, на наш погляд, в законі про 

політичні партії бажано було б розкрити зміст засад внутріпартійної де

мократії, а саме: виборність керівних органів; періодичність проведен

ня з'їздів (конференцій); порядок прийняття рішень; недопущення дис

кримінації в політичних партіях за національними, расовими, статеви

ми, освітніми, релігійними та іншими ознаками; права і обов' язки 

членів партії. 

Прикладом законодавчого закріплення внутрішньої побудови 

партії є Закон ФРН "Про політичні партії". На особливу увагу в ньому 

заслуговує положення щодо створення партійного арбітражу для 

вирішення спорів партії чи їі територіальних організацій з окремими 

членами партії, а також суперечок щодо тлумачення та застосування 

статуту партії. При цьому члени арбітражних органів не можуть бути 

на службі в партії чи їі територіальних організаціях; вони є незалежни

ми і не зв' язані жодними вказівками 21. 

Щодо країн колишнього СРСР, в яких прийняті закони про 

політичні партії, то в них, як правило, не розкривається зміст засад 

внутріпартійної демократії. Не є винятком і Україна. Не важко передба

чити, що дехто законодавче закріплення демократичних принципів 

внутріщньопартійного життя може розцінити як обмеження прав 

партії. Насправді ж мова повинна йти не про обмеження прав партії як 

суб'єкrа політичного процесу, а про обмеження свавілля з боку 

партійної бюрокрагії і про захист прав рядових членів партії. Головне 
полягає в тому, що захищаються політичні права громадян в такій важ

ливій сфері, як участь у діяльності політичних партій. Очевидно, такий 
підхід відповідає інтересам усього суспільства. 

Заслуговує на увагу питання щодо членства в партії. Так, Закон Ук-
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раїни "Про політичні партії в Україні" закріплює, що членом 

нолітичної партії може бути лише громадянин України, який 

відповідно до Конституції України має право голосу на виборах. 
Водночас в Законі предбачено, шо громадянин України · може 
11еребувати одночасно лише в одній політичної партії. До того ж 

закріплюється положення про те, що судді, працівники прокуратури, 

працівники органів внутрішніх справ, співробітники Служби безпеки 

України, військовослужбовці не можуть бути членами політичної партії 
(ст.6). Дещо інакше вирішується це питання в республіках Естонія, 
Грузія, Білорусь. Так, у законодавстві Республіки Білорусь до категорій 

осіб, чия професійна діяльність не сумісна з членством у політичних 
партіях, належать Президент Республіки Білорусь на весь строк повно

важень, судді, прокурорські працівники, співробітники органів 

внутрішніх справ, Контрольної палати Республіки Білорусь, органів 

безпеки, військовослужбовці та інші особи, на яких поширюється ста

тус військовослужбовців 22. На відміну від Республіки Білорусь, у зако
нодавстві республік Грузія та Естонія питання щодо обмеження 

політичної діяльності стосовно певних осіб вирішено більш повно. 

Так, в Законі Республіки Грузія "Про політичні об'єднання громадян" 

йдеться, по-перше, не про суддів, прокурорських працівників, а про 

службових осіб органів правосуддя, арбітражного суду, прокуратури. 

По-друге, коло осіб доповнено службовими особами Міністерства юс

тиції 23. А в ст. 5 Закону Естонії "Про партії" закріплено перелік не 
тільки службових осіб, а й конкретних посадових осіб, які не можуть 

бути членами партій. Це, зокрема, канцлер юстиції та його радники, 

державний контролер, його заступник і головні контролери 24. 

Мета таких обмежень очевидна - запобігти втручанню політич· 

них партії у діяльність найважливіших органів державної влади. Біль

ше того, їх правомірність визнана міжнародними актами про права 

людини (ст. 22 Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права, ст. 11 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод 
людини). Так, у ст. 11 Конвенції, що проголошує право на свободу мир
них зборів і асоціацій, водночас зазначено, що ця стаття не перешкод

жає запровадженню законних обмежень щодо здійснення зазначеного 

права особами, які входять до складу збройних сил, поліції та органів 

державного управління 25. 

З попереднім питанням тісно пов'язане визначення обов'язкового 

мінімуму числа членів партії, яке необхідне для їі легалізації. Так, За

кон Грузії передбачає не менш як 1 ОО громадян, Білорусі та Киргизста
ну- 500, Естонії- 1 ООО, Казахстану й Узбекистану - 3000 громадян . 
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Що ж до України, то мінімальна кількість членів партії Законом 

"Про політичні партії в Україні" не встановлена. Водночас у Законі 

йдеться про те, що рішення про створення політичної партіІ має бути 

підтримане підписами не менше десяти тисяч громадян Україні, які 

мають виборче право, що зібрані не менш як у двох третинах регіонів 

не менш як дв~х третин областей України, міст Києва і Севастополя та 
не менш як у двох третинах районів в Автономної Республіки Крим 

(ст.! О). Крім того, в Законі немає заборони щодо одночасної підтримки 

одним громадянином створення кількох партії. Звідси можна зробити 

висновок, що число 1 О ООО -не є мінімальною кількістю членів партії, 
але воно встановлено законодавцем з метою запобігання виникненню 

нових дрібних недієздатних політчних партій. 

Серед резервів, які б стимулювали перетворення політичних партій 

на партії парламентського типу, є також їх державне фінансування 

відповідно до результатів парламентських виборів. Тут доречно нагада

ти, що пряме фінансування політичних партій здійснюється у Велико

британії, Данії, Італії, Німеччині, США, Фінляндії, Швеції та інших 

державах. При цьому звичайно йдеться лише про партії, які представ

лені в парламенті . Формально державне фінансування було запровад

жено під приводом відшкодування витрат партій на участь у виборах . 

Втім партії використовують ці кошти за власним розсудом. Виділені 
державні кошти здебільшого розподіляються між політичними 

партіями залежно від кількості одержаних на виборах голосів (Італія, 

Австрія, США, Німеччина) або залежно від кількості одержаних ман

датів в парламенті (Данія, Швеція, Фінляндія, Бразилія). До того ж в де

яких державах частина дотацій розподіляється порівну між партіями, 

які представлені в парламенті. Крім дотацій, які отримують партії 

відповідно до результатів парламентських виборів, у деяких державах 

надаються також спеціальні грошові суми в розпорядження партійних 

фракцій у парламенті. Так, відповідно до ст. 1 Закону Італії "Про участь 
держави у фінансуванні політичних партій" від 2 травня 1974 р. N2 195 
політичні партії мають право на одержання державних дотацій для ком
пенсації витрат з організації і проведення парламентських виборів за

гальною сумою 15 тис. млн лір. А на фінансування парламентських 
груп кожного року виділяється ще 45 тис. млн лір (ст. 3) 26. У Німеччині 
державне фінансування за Законом "Про політичні партії'' юридично 

розглядається як компенсація та виплачується напередодні нових ви

борів за результатами попередніх. За один голос виборця компенсація 

становить 5 марок(§ 18 ст. 1) 27. У Франції державні кошти виділяють
ся пропорційно парламентському представництву політичних партій і 
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груп. Цілком очевидно, що виділення державних коштів політичним 

партіям здійснюється внаслідок переконливо доведеної їхньої сугrєвої 

ролі в суспільстві під час виборів. 

Державне фінансування політичних партій передбачено не тільки в 

законодавстві країн далекого зарубіжжя, але й деяких країн колишньо

го СРСР. Так, про це (без уточнення "відповідно до результатів парла

ментських виборів") йдеться в ст. 12 Закону Республіки Грузія "Про 
політичні об'єднання громадян" 28. А в Законі Естонії "Про партії" 
(ст. 11) зазначено, що на кожний рік партії виділяється сума, яка перед
бачається щорічно в державному бюджеті чи додаткових бюджетах, 

пропорційно кількості місць, які вона одержала на виборах в Державні 

Збори 29. Що ж до України, то при обговоренні проекту Закону "Про 
об'єднання громадян" у другому читанні норма про державну фінансо

ву допомогу політичним партіям відповідно до результатів парла

ментських виборів була вилучена зо. Не знайшла вона свого закріп
лення і в Законі України "Про політичні партії в Україні". Можливо це 

пов'язано з тим, що в нашій державі більшість платників податків є 

малозабезпеченими. 

Однією із концептуальних вимог Закону України "Про політичні 

партії в Україні"є його здатність утримувати діяльність партій в межах 

правового простору. Це стосується, передусім, обсягу конституційного 

прав на свободу об'єднання у політичні партії. Так, згідно зі ст. 5 
Закону України "Про політичні партії в Україні" забороняється утво

рення та діяльність політичних партій, програмні цілі або дії яких спря

мовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ла

ду насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної 

цілісності держави, підрив їі безпеки, незаконне захоплення державної 

влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, ра

сової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здо
ров'я населення. До речі, ці положення знаходяться у повній 

відповідності зі ст. 37 Конституції України. В той же час тут заслуговує 

на увагу термін "розпалювання", який, на наш погляд, не є юридичним. 

Зокрема, постає запитання: де є межа між розпалюванням та об'єктив

ним викладенням фактів? Можливо, виходячи із змісту ч . 2 ст. 20 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, в даному ви

падку йдеться про заборону утворення та діяльності політичних партій, 

програмні цілі або дії яких спрямовані на пропаганду та здійснення 

міжетнічної, расової, релігійної дискримінації та ворожнечі. 
Одним з важливих об'єктів правового регулювання Закону України 

"Про політичні партії в Україні" є матеріальні гарантії, які забезпечу-
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ють рівність шансів партій у різних сферах їхньої діяльності . Серед них 

- фінансова, господарська діяльність. Адже відомо, що фінансове та 

матеріальне забезпечення має велике значення в конкурентній боротьбі 
політичних партій. Безперечно, потрібна чесна конкуренція, яка б усу

вала можливість посилення ролі будь-якої партії за рахунок нелегаль

них джерел отримання грошей та інших цінностей. Це пов'язано з тим, 

що в нашому суспільстві швидко створюються дуже великі гроші, при

чому нерідко кримінальним шляхом. А влада грошей наполегливо шу

кає політичні форми свого утвердження. Тому, крім переліку обмежень 

щодq одержання коштів та іншого майна політичними партіями, Закон 

України "Про політичні партії в Україні" закріпив порядок публікації 

звіту про доходи і видатки, а також звіту про майно політичної партії 

(ст. 17). Проте для забезпечення рівності шансів партій важливим є та
кож встановлення граничного розміру добровільних пожертвувань від 

однієї юридичної чи фізичної особи, наприклад, протягом року. 

Враховуючи, що Закон України "Про політичні партії в Україні" 

має стати ключовим у завершенні правового оформлення цивілізованої 

багатопартійності в Україні, відіграти позитивну роль в упорядкуванні 

правового стагусу політичних партій, подолати негаrивні тенденції в 

розвитку української багатопартійності та спрямувати цей процес в 

русло формування партій парламентського типу, стати своєрідним 

бар'єром вождистським партіям, які використовують демократичний 

механізм задля приходу до влади, зменшити тиск бізнесу на сферу 

політики, вивести політичний процес із-під впливу кримінальних та 

мафіозних структур, а це, в свою чергу, дозволить політичним партіям 

виконати в суспільстві на належному рівні їхні традиційні функції. 

Функціями політичних партій є основні напрями їхньої діяльності, ·які 

обумовлені цілями та завданнями, що стоять перед партією. Отже, цілі 

та завдання політичних партій є визначальними елементами в форму

ванні змісту кожної окремої функції і повинні передуваrи у часі прак

тичному здійсненню відповідної функції. Досвід показує, що до тра

диційних функцій політичних партій в Україні слід віднести: 

- виявлення, вираження та представництво інтересів окремих 

соціальних груп через канали політичної системи; 

- розробка політичних доктрин та здійснення політичного курсу, 

спрямованого на вирішення існуючих у суспільстві проблем; 

- рекрутування нових членів, виховання активістів, мобілізація 

виборців на підтримку партійних кандидатів, підбір лідерів та їх про

сування на керівні посади в органах державної влади та масових гро

мадських організаціях; 
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- участь у виборах Президента України, представницьких органів 

держави та органів місцевого самоврядування; 

-ідеологічний вплив на членів партії та їі прибічників, пропаган

да своїх цінностей та світогляду, створення сприятливої для своєї діяль

ності соціально-психологічної атмосфери в країні; 

-встановлення та підтримка ефективного зворотнього зв'язку між 

правлячою верхівкою та суспільством в цілому в інтересах контролю за 

розвитком політичної ситуації та своєчасним реагуванням на ії зміни 31. 

Усі ці функції мають однаково важливе значення для виконання 

політичними партіями їхньої ролі в системі безпосередньої демократії, 

а саме: бути виразниками соціальних інтересів і представляти їх на дер

жавному рівні. 

6.2. Місце політичних партій у системі 
безпосередньої демократії 

а) Виборча система та політичні партії 

Між діяльністю політичних партій та функціонуванням виборчої 

системи існує міцний двосторонній зв' язок. Реальне положення 

політичних партій в суспільстві виявляється передусім на виборах. Вод

ночас виборча система значною мірою визначає стан самої партійної си

стеми . Як відомо, в світі існує три типи виборчих систем, а саме: про

порційна, мажоритарна, змішана (мажоритарно-пропорційна). 

Пропорційною називається така система визначення результатів 

виборів, завдяки застосуванню якої депутатські мандати розподіляють

ся між партіями пропорційно кількості голосів, зібраних кожною з них 

в межах виборчого округу. При застосуванні пропорційної системи ок

руг завжди є багатомандатним . 

Залежно від ступеня можливості впливу виборця на розташування 

кандидатів у списку партії існують різновиди пропорційної системи. 

Так, пропорційна система з жорсткими списками, яка застосовується в 

Україні, не дає виборцю можливості належним чином оцінити того чи 

іншого кандидата, оскільки він обирає не людину, а політичну партію. 

Виборець, абстрагуючись від конкретних персоналій, передусім 

оцінює політичну платформу та програму дії конкретної партії. Отже, 

виборець в разі застосування цієї системи голосує за список в цілому, 

не маючи можливості впливати на розташування кандидатів у списку. 

Щоб запобігти обранню до парламенту за списками партій сумнівних 

для парламентської діяльності осіб, було б бажано використати систе-
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му з преференціями. Суть їі полягає в тому, що виборець голосує не 

просто за партійний список, а робить позначку (преференцію) в списку 

кандидатів від партії навпроти номера того кандидата, якому він надає 

перевагу. Таким чином, система з преференціями найбільш демокра

тично поєднує суто партійні інтереси з інтересами виборців, оскільки 

більша чи мен'ша ймовірність обрання того чи іншого кандидата депу
татом залежить також і від їхнього волевиявлення, а не тільки від дум

ки партійного керівництва чи членів партії, що має місце в разі засто

сування системи з жорсткими списками. Водночас система з префе

ренціями не виключає того фактору, що виборець, орієнтуючись на пер

соналії, нерідко може дещо абстрагуватися від власне політичної плат

форми та програми дій конкретної партії. Тим самим порушується 

політичний трикутник - "виборець - партія - кандидат в депутати 
від політичної партії". 

Застосування різновидів пропорційної системи часто пов'язується 

з ідеєю адекватного представництва всіх провідних політичних сил у 

законодавчому органі, який мав би віддзеркалювати реальний розклад 

політичних сил у суспільстві. Крім того, ця система може сприяти зро

станню політичної ваги як партій, так і політичної активності грома

дян. Тим самим зменшується відчуженість виборців від політичного 

процесу. Як недолік відзначається той фактор, що дана система, замість 

вироблення ефективної парламентської більшості та сприяння створен
ню працездатного уряду, призводить до політичної фрагментації чи 

фіксації надмірної чисельності партій та появи слабких і мінливих уря

дових коаліцій 32. Іншими словами, демократія набуває хибних форм, 
які несумісні з нормальним суспільним життям. Щодо нестабільності 

уряду, навряд чи можна вважати, що саме пропорційна система є ос

новною причиною його нестабільності. Нестабільність уряду- це вза

галі глибоке соціальне явище, тому нелогічно висувати на перший план 

як причину його нестабільності число партій в парламенті, їхню конку

рентну боротьбу та міжпартійні інтриги. 

При пропорційній виборчій системі спостерігається і протилежна 
тенденція щодо кількості політичних партій, а саме - зменшення їх 

числа. Суть їі полягає в тому, що розподіл мандатів в багатомандатно

му виборчому окрузі передбачає пропорційність. Тобто залежно від на

браної кількості голосів політичні партії та виборчі блоки партій отри
мують відповідні пропорційні частини від загальної кількості мандатів 

(в Україні- 225). А для цього необхідно подолати так звані процентні 
застереження, які є дієвим засобом запобігання збільшенню кількості 

політичних партій. Так, в п. 5 ст. 42 Закону України "Про вибори народ-
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них депутатів України" передбачається, що партії та виборчі блоки, що 

отримали менше чотирьох відсотків голосів виборців, не мають права 

на участь у розподілі депутатських мандатів. Розмір бар'єру активності 

в чотири відсотки встановлено також у Швеції, Латвії, Литві, Грузії та 

деяких інших країнах. Так, відповідно до ч. 2 ст. 76 Закону Республіки 
Литва "Про вибори до Сейму" політичні партії чи громадсько

політичні організації (коаліції) можуть одержати мандати депутатів ли

ше за умови, що хоча б чотири відсотки виборців, які брали участь у го

лосуванні, проголосували за список кандидатів, який вони подали 33. В 
Німеччині, Бразилії, Естонії бар'єр парламентського представництва 

становить 5 відсотків, в Румунії- З, в Мексиці- 1,5 відсотка34. До 
речі, ·у виборчому законодавстві деяких зарубіжних країн передбачено 
різний розмір відсоткових застережень для політичних партій та їхніх 

коаліцій. Наприклад, у Словацькій Республіці для політичних партій 

бар'єр становить 5 відсотків; для коаліцій, що складаються з двох або 
трьох політичних партій,- 7; для коаліцій, що складаються щонай
менше з чотирьох політичних партій, - 1 О відсотків від загальної 
кількості дійсних голосів 35. Таким чином, встановлення бар'єру парла~ 
меН:тського представництва сприяє дійсно впливовим великим партіям. 

Дрібні та слабкі партії, щоб подолати визначений бар'єр, змушені 

об'єднуватися з більш впливовими партіями або між собою та створю

вати виборчі блоки, в противному разі - вони програють, а голоси 

їхніх виборців пропадають. Відсоткові застереження є свого роду сти

мулом до об'єднання за ідеологічною спорідненістю політичних партій 

з метою отримання владних повноважень через здобуття мандатів. Вод

ночас з приводу встановлення бар'єру активності, який не допускає 

розподілу місць в парламенті партій, що отримали на виборах голосів 

менше заздалегідь визначеного відсотка, існує точка зору, що дане за

стереження є вельми недемократичним 36. До того ж конституції дея" 
ких держав прямо забороняютЬ встановлювати обмеження, які пере

шкоджають політичним партіям брати участь у розподілі парламентсь

ких мандатів. Це, наприклад, Конституція Португалії (ст. 155) 37. 
Звичайно, ті партії, що не зможуть подолати бар'єр активності, 

суттєво втрачають шанси впливати на виборців через парламент та інші 

офіційні інститути. Але це не означає, що вони абсолютно усунені з 

політичної арени. В Україні політична партія, яка має вплив в окремих 

регіонах, вправі виборювати депутатські мандати в одномандатних ви

борчих округах, оскільки партійний фактор може відігравати провідну 

роль і при мажоритарній системі, та боротися за вплив на виборців через 

вибори інших рівнів. Наприклад, під час проведення парламентських ви-
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борів в 1998 р. переважна більшість політичних партій та виборчих блоків 
партій відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону України "Про вибори народних де
путаrів України" висунула кандидатів в одномандатних виборчих окру

гах, сподіваючись знайти підтримку в регіонах і тим самим одержати 

можливість поповнити кількість майбутніх депутатів від своєї партії чи 
блоку. Наведемо деякі кількісні показники результатів, досягнутих 

політичними партіями в одномандатних округах, які були опубліковані в 

першому офіційному виданні Цеmральної виборчої комісії "Парламент 

України: вибори-98". Так, на додагок до 3539 кандидатів у депутати, ви
сунутих в баrагомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, 

політичні партії та виборчі блоки партій висунули 2242 кандидати також 
в одномандаrних виборчих округах. При цьому кількість кандидатів, ви

сунутих від різних партій та блоків в одномаидаrних виборчих округах, є 

різною. Найбільшу кількість кандидатів в одномандаrних виборчих окру

гах висунули Народний Рух України- 186, Всеукраїнське об'єднання 
"Громада"- 181, Комуністична партія України- 174, виборчий блок 
партій "Національний фонд"- 161 та ін. Найменша кількість кандидатів 
балотувалася від Всеукраїнської партії жіночих ініціатив - 5, Партії 
національно-економічного розвнтку України- 10, Партії мусульман Ук
раїни- 11, партії "Союз"- 12. Крім того, чимало політичних партій 
сподівалися знайти підтримку тільки в окремих регіонах. Так, Всеук

раїнська партія трудящих та Прогресивна соціалістична партія України не 
висували своїх кандидатів в 14 областях і в м. Севастополі. А деякі 
політичні партії були представлені тільки в кількох областях. Серед них 

Партія мусульман України, яка висунула своїх кандидатів тільки в Криму 

-в 9 округах з 10 та в Донецькій області- у 2 округах з 23 зs. Наведе
не переконливо свідчить, що в Україні, де відбувається перехід до 

цивілізованої баrагопартійності, партії, створені напередодні виборів-98, 
ще не були достатньо організовані і не спромоmися довести свою зна

чимість в одномандатних виборчих округах. 

Варто зазначити, що ч. 3 ст. 20 Закону України "Про вибори народ
них депутатів України" від 24 вересня 1997 р., якою керувалися 

політичні партії та виборчі блоки партій при висуванні кандидатів в од

номандатних виборчих округах, Рішенням Конституційного Суду Ук

раїни N2 1-рп/98 від 26 лютого 1998 р. була визнана такою, що не 
відповідає Конституції України 39. Підставою для прийняття такого 
рішення було те, що кандидату в народні депутати України, включено

му до списку кандидатів від політичної партії, виборчого блоку партій, 

надається більше правових можливостей у реалізації права бути обра

ним народним депутагом України: крім балотування по баrатомандат-
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ному загальнодержавному виборчому округу одній і тій самій особі на

дається право одночасно бути висунутим каІЩидатом у народні депута

ти України також в одномаІЩатному виборчому округу. Таким чином, 

Закон не забезпечував рівнІJх правових можливостей у здійсненні гро

мадянами України виборчого права на стадіі висування каІЩидатів у 

народні депутати України. Проте це Рішення Конституційного Су,ду Ук

раїни не поширювалося на правовідносини, що виникли на підставі по

ложень Закону України "Про вибори народних депутатів України", що

до порядку висування та реєстрації каІЩидатів у народні депутати Ук

раїни під час проведення виборів-98. За цих умов переважна більщість 

політичних партій та виборчих блоків партій, враховуючи, що в одно

мандатних округах голосування відбувається за персоналії, висунула в 

даних округах кандидатів із числа тих, які входили до першої п'ятірки 

виборчого списку. Це- відомі в Україні політики, науковці, працівни

ки народного господарства та інші діячі. Слід сказати, що саме в такий 

спосіб політичні партії популяризували себе серед виборців, оскільки 

при використанні мажоритарної системи для них головним є перемога 

в якомога більшій кількості одномаІЩатних округів. 

Отже, в Україні як і в більшості постсоціалістичних країн Східної 

Європи (Росія, Польща, Угорщина тощо) відбувся перехід від мажори

тарної до мажоритарно-пропорційної (змішаної) системи виборів. 

Відповідне реформування, безперечно, підвищило інтерес виборців до 

виборів, до політичних партій як суб'єктів виборчого процесу і сприяло 

структуризації Верховної Ради на багатопартійній основі. До того ж 

змішана система на ділі забезпечує територіальне та фактичне представ

ництво, що сприяє більш повному представництву інтересів виборців. 

Так, представництво інтересів певної території реалізується через мажо

ритарний (одномаІЩатний) округ, інтереси загальнодержавного рівня

через багатомандатний загальнодержавний виборчий округ. Слушно ,на

гадати, що в Європі, за винятком небагатьох невеликих за територією 

унітарних держав, практикують і регіональні округи, межі яких, я.к .пра

вило, збігаються з межами адміністративно-територіальних утворень 

(областей, провінцій, земель тощо). Між тим, в Україні це питання під 

час прийняття Закону "Про вибори народних депутатів України" не на

було актуальності, а основними аргументами на користь створення єди

ного загальнонаціонального багатомаІЩатного округу, на думку А. Біло

ус, були: деякий недоступний розумінню страх надмірної децент

ралізації країни; бажання великих партій (насамперед Комуністичної 

партії України - найвпливовішої лівої і Народного Руху України -
найсильнішої правої партії), що мають стабільний електорат, взяти 
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участь у розподілі депутатських мандатів, що набагато простіше в бага
томандатному загальнодержавному виборчому окрузі 40. 

Звичайно, ідея створення в Україні регіональних округів з метою 

представництва політичних партій, що мають реальний вплив на 

місцях, залеЖJ!ТЬ не від абстрактних міркувань. Саме під час проведен

ня парламентських виборів 1998 р. була виявлена регіональна природа 
деяких політичних партій та блоків. Прикладом даного феномену є 

Всеукраїнське об'єднання "Громада", перемогу якій в багатомандатно

му загальнодержавному виборчому окрузі забезпечили три області : 
Дніпропетровська, Кіровоградська та Херсонська, в яких за неї прого

лосували відповідно 35,34 відсотка; 6,27 та 4,95 відсотка виборців . 

Причому саме завдяки виборцям, які проживають на території вибор

чих округів у Дніпропетровській обл., партія все-таки змогла взяти 

участь у розподілі депутатських мандатів. Аналогічна ситуація склала

ся й для Соціал-демократичної партії України (об'єднана), яка набрала 

чотири і більше відсотки голосів виборців лише у п'яти регіонах Ук

раїни. Найбільш виборців проголосувало за СДПУ(О) в Закарпатській 

області (З 1,17 відсотка). Показовим є й те, що ряд політичних партій та 
виборчих блоків партій, яким вдалося подолати необхідний чоти

ривідсотковий бар' єр на виборах у багатомандатному загальнодержав

ному виборчому окрузі, мали реальний вплив на виборців в конкретних 

регіонах України. Так, партія "Реформи і порядок" подолала чоти

ривідсотковий бар'єр в чотирьох областях- Львівській, Запорізькій, 

Закарпатській, Івано-Франківській (відповідно 12,79 відсотка; 5,92; 
4,86; 4,ЗЗ відсотка) там. Києві (5,З5 відсотка). Виборчий блок партій 
".Трудова Україна" набрав більше ніж чотири відсотки голосів виборців 

тільки в Донецькій (14,81 відсотка), Луганській (5,5З відсотка) та Кіро
воградській (4,12 відсотка) областях. Християнсько-демократична 

партія України лише в Житомирській обл. набрала 4,37 відсотка голосів 
виборців, а в інших регіонах України не подолала бар'єр парламентсь
кого представництва 4 І. 

За цих умов слід зважити на те, що в політичній науці ставиться пи

тання щодо створення в Україні системи виборчих округів трьох рівнів: 

1) мажоритарні ( одномандт-ні); 2) багатомандатні - регіональні окру

ги розміром 2- З області; З) багатомандатний загальнодержавний ок
руг 42. Причому перший забезпечуватиме умовне територіальне пред
ставництво всіх верств населення; другий - представництво політич

них партій та блоків, що мають реальний вплив на місцях; третій спри
ятиме розвиткові загальнодержавних політичних сил. Проаналізувавши 
основні риси різних типів виборчих систем, притаманні їм переваги та 
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недоліки, особливості проведення та результати виборів народних депу

татів України у березня 1998 р., політологи опрацювали інший підхід, 
згідно з яким в Україні доцільно впроваджити суто пропорційну вибор

чу систему, яка, порівняно з мажоритарною та змішаною, містить знач

но менше можливостей для маніпулювання виборцями, сприяє згурту

ванню політичних сил та політичній структурованості суспільства, ста

новленню в Україні небагатьох впливових політичних партій, підвищен

ню їх ролі та відповідальності 43. Оптимальною для сучасного стану ук
раїнського суспільства, як зазначає В.А. Малярчук, була б партійна сис

тема, що складалася б з п'яти політичних партій чи їхніх блоків, 

оскільки більша кількість не зможе претендувати на реальну підтрИмКу 
виборців, достатню для реалізації партіями функцій формування ор

ганів державної влади на загальнонаціональному рівні. Бажана дво

партійність в умовах кризи соціальної сфери залишається політичним 

орієнтиром на майбутнє 44. А щоб запобігти обранню до Верховної Ра
ди за партійними списками сумнівних для парламентської діяльності 

осіб, В.Д. Бабкін робить висновки щодо необхідності застосування в Ук

раїні системи преференЦій 45. Суть ії, як було зазначено, полягає в тому, 
що виборці голосують не тільки за загальний список тієї чи іншої партії, 

а й за конкретних осіб у цьому списку. Проте в умовах, коли в Україні 

відбуваЄТЬСЯ перехід ДО багатопартійності через ПрОХОДЖеННЯ етапу 
"дрібнопартійності", коли абсолютна більшість політичних партій ' не 
користується широкою підтримкою виборців і не має відчутногО вПЛИ
ву на політику держави, запровадження в Україні суто пропорційноf ви
борчої системи, на наш погляд, є передчасним. Потрібен певний час дЛя 
перегрупування політичних сил та переорієнтації свідомості виборців 
від конкретних особистостей до політичних платформ партій. 

Тому для України було позитивним запровадження змішаної (мажо

р~арно-пропорційної) виборчої системи, яка забезпечує, з одного бо
ку, тісний зв'язок між виборцями та їхнім депутатом незалежно від 

партійної приналежності останнього, а з іншого - пропорційне пред

ставництво політичних партій та виборчих блоків партій у вищому За
конодавчому органі, реальне співвідношення конкуруючих політичних 

сил у суспільстві. З огляду на це варто зауважити, що взагалі ставити 

питання про те, яка з виборчих систем- мажоритарна, пропорційна чи 

змішана- більш (менш) ефективна та доцільна без урахування коЖно
го окремого випадку, неправомірно, оскільки в кожному конкретному 

випадку той чи інший тип виборчої системи приносить певні спе

цифічні політичні наслідки. Крім цього, якість виборів не визначається 

виключно принципом розподілу депутатських мандатів . 

227 



Як відомо, з ЗО політичних партій та виборчих блоків партій, які 

виборювали депутатські мандати в багатомандатному загальнодержав

ному виборчому окрузі, лише 8 пропорційно розподілили між собою 
мандати народних депутатів України, тобто отримали чотири відсотки 

та більше чотирьох відсотків голосів виборців. А саме : Комуністична 
щртія України~ 24,65 відсотка (84 мандати); Народний Рух України 
~ 9,4 відсотка (32 мандати); виборчий блок Соціалістичної партії Ук
раїни та Селянської партії України "За правду, за народ, за Україну" -
8,56 відсотка (29 мандатів); Партія Зелених України- 5,44 відсотка (19 
мандатів), Народно-демократична партія- 5,01 відсотка (17 мандатів); 
Всеукраїнське об'єднання "Громада" - 4,68 відсотка (16 мандатів); 
Прогресивна соціалістична партія України - 4,05 відсотка (14 ман
датів); Соціал-демократична партія України (об'єднана)- 4,01 відсот
ка ( 14 мандатів) 46. Парадоксально, але навіть найбільш впливові та 
електоральна визначені партії (Комуністична партія України та Народ

ний Рух України) не змогли подолати чотиривідсотковий бар'єр у всіх 

областях України. Нині є лише одна політична партія, Партія Зелених 

України, яка набрала більш ніж чотири відсотки голосів виборців прак

тично у всіх регіонах країни, за винятком Львівської (3,19 відсотка) та 
Чернівецької (3,4 відсотка) областей. При цьому вона посідає лише чет
верту позицію (після КПУ, НРУ, виборчого блоку Соціалістичної партії 

України та Селянської партії України "За правду, за народ, за Україну") 

за результатами голосування на виборах 1998 р. 47. 

Інакше кажучи, лише Партія Зелених України за результатами ви

борів-98 змогла реально претендувати на політичну роль в загально

національному масштабі, тобто на території всієї держави. На підставі 
цього політики та політологи дійшли висновку, що проблема створення 

загальнонаціональних партій в Україні залишилася нерозв'язаною 48. 

Постає закономірне запитання: в чому ж полягає сутність загально

національних партій? Суттєвою у розв'язанні цієї проблеми є запропо
нована В. Якушиком типологія політичних партій, в основі якої лежить 

такий критерій, як політичний статус останніх щодо територіальної 

сфери їхньої діяльності. За цим критерієм політичні партії поділяють

ся на: 

а) наднаціональні, тобто такі, що у конкретній країні представлені 
національним або регіональним підрозділом міжнародної партії; 

б) загальнонаціональні, тобто такі, що діють на всій території 
країни; 

в) регіональні; 

г) локальні (суто місцеві) 49. 
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Таким чином, загальнонаціональна партія - це партія, яка діє в 

масштабі держави, а не в регіональних чи локальних межах. Нага

даємо, що за ст. 9 Закону України "Про об'єднання громадян" політичні 
партії в Україні створюються та діють тільки маючи всеукраїнський 
статус. Критерії оцінки всеукраїнського статусу політичних партій 

закріплені в тій самій статrі: діяльюсть політичних партій поши

рюється на територію всієї України за умови, що вони мають місцеві 

осередки в бі~ьшості їі областей. Положення про всеукраїнський ста
тус політичних партій в Україні було використано і при підготовці тек
сту Закону про політичні партії. При цьому змінено порядок та етапи 
створення політичних партій. Так, реєстрація місцевих осередків 

політичних партій здійснюватиметься лише після реєстрації політичної 
партії Міністерством юстиції України. Відповідно до цього не можна 
буде вимагати у партії, яка подала заяву про реєстрацію, надання даних 

про наявність місцевих осередків, підтверджених протоколами конфе

ренцій (зборів), як це випливає з ст. 15 Закону України "Про об'єднан
ня громадян". Крім того, рішення установчого з'їзду про утворення 

політичної партії повинно бути підтримане підписами не менше ніж 

І тис. громадян України, які мають виборче право, що зібрані у 
більшості регіонів України. Але, як справедливо зазначає З . Ромовська, 

навряд чи підписами жителів різних регіонів України засвідчується за
гальнодержавний (згідно із Законом всеукраїнський) статус партії 50, 

тобто те, що вона діє на території всієї України і є відповідно до уста
лених термінів у політичній науці загальнонаціональною. 

Висловлюється думка, що суть загальнодержавного статусу партії 

полягає в тому, що: 

- на відміну від громадських організацій партія не може бути 
регіональною, тобто створюватися для діяльності лише на певній тери

торії України; 

- П діяльність визначається єдиним законом, в той час як можуть 

існувати окремі закони, що регулюватимуть діяльність певних видів 

громадських організацій; 

- партія може вести політичну діяльність на всій території Ук
раїни, навіть у тих регіонах, в яких немає П місцевих осередків 51_ 

Зазначений перелік ознак, на нашу думку, може стати лише осно

вою для визначення поняття загальнонаціональної партії в розумінні 
сучасних політиків та політологів України. У цьому зв' язку варто звер

нути увагу на організацію та результати парламентської виборчої кам

панії 1998 р . , яка відіграла значну роль в політичному житті нашої 
країни. Так, за станом на 14 січня 1998 р. Міністерство юстиції за-
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реєструвало в Україні 53 партії, тобто всі вони були створені та діяли з 
всеукраїнським статусом. Рішення ж про участь у виборах до Верхов

ної Ради України у багатомандатному виборчому окрузі було прийнято 

лише 44-ма партіями. З них 19 політичних партій вирішили створити 
виборчі блоки 52. А серед 8 політичних партій та виборчих блоків, що 
подолали чотЩ,ивідсотковий бар'єр, загальнонаціональною підтрим
кою, як було зазначено, користується Партія Зелених України, яка, на 
думку політологів, формально стала загальнонаціональною. Отже, для 
визначення сутності загальнонаціональної партії необхідно враховува

ти також і кількість голосів виборців, які вона отримує на виборах до 

Верховної Ради України. Не менш важливим є й те, що загально
національна партія, як правило, нараховує значну кількість членів. 

Проте трапляється, що і нечисленні партії іноді теж можуть бути дуже 
впливовими. 

Таким чином, загальнонаціональна партія згідно з концепцією 
політиків та політологів України - це партія, яка здійснює політичну 

діяльність на всій території країни, а не в регіональних чи локальних 
межах, та систематично отримує на виборах до парламенту певну 

кількість голосів (в Україні- не менше чотирьох відсотків голосів ви

борців, які взяли участь у голосуванні). В цьому контексті загально
національна партія та всеукраїнський (загальнодержавний) статус 

партії - це різні політико-правові поняття. Інакше кажучи, всеук
раїнський статус політичної партії є складовим елементом більш широ
кого поняття загальнонаціональної партії. Говорячи про зміст поняття 

загальнонаціональної партії, слід звернути увагу на те, що низка його 

формулювань потребує уточнення. Йдеться, насамперед, про те, що за
гальнонаціональна партія здійснює політичну діяльність на всій тери
торії України. Цілком очевидно, що в даній формулі відсутні конкретні 
критерії, і це породжує запитання: на яку саме територію загально
національна партія поширює свою діяльність? Можливо, одним з трьох 
критеріїв є вся територія України в буквальному значенні, дві третини 

або більшість регіонів України. Аналогічне запитання виникає і щодо 
подолання чотиривідсоткового бар' єру в багатомандатному загально
національному виборчому окрузі в розрізі конкретних регіонів. Тут до

речно зазначити, що деякі політологи передбачають щодо природи за

гальнонаціональної партії таку ознаку, як подолання бар'єра парла
ментського представництва в усіх областях України 53. Тоді, за логікою, 
Комуністична партія України та Народний Рух України, які подолали 
на виборах-98 чотири відсотки голосів виборців відповідно в 25 та 21 в 
27 регіонах України, не є загальнонаціональними 54. Така характерне-
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тика загальнонаціональної партії не може бути визнана вдалою. А щоб 

запобігти розбіжностям в тлумаченні поняття загальнонаціональної 

партії, доцільно в літературі розробити єдиний підхід щодо його 

змістового навантаження. 

До речі, щодо згаданої дефініції загальнонаціональної партії 

російський вчений В.Є. Чиркін вживає термін "національна партія". 

При цьому поділ понять національної (національних) та інших партій, 

на його думку, може мати певне значення в умовах партійної роздроб

леності в Росії. Так. концепція національних партій може привести до 

деякого спрощення виборчої системи та ії стабільності. Разом з тим, 

поділ партій за рангами (на національні та інші), зазначає В.Є. Чиркін, 

з одного боку, обмежуватиме їх рівність перед законом. Зокрема, для 

національної партії передбачається необов'язкове збирання підПисів 

виборців на підтримку їі кандидатів. Але, з іншого боку, не менш важ

ливим є й те, що національна партія - це загальновідома та впливова 

партія, й систематично підтримує значна кількість виборців. Одначе, 

звертаючись до концепції національних партій, В.Є. Чиркін справедли

во зауважує, що треба ретельно зважувати всі докази, реакцію 

суспільства та різних політичних партій 55. 

Тут важливо відзначити, що в ряді федеративних держав партії мо

жуть бути як загальнонаціональними, так і такими, що діють на рівні 

окремих суб'єктів федерації (Німеччина, США, Індія та ін.). Проте в 

Мексиканських Сполучених Штатах Федеральний закон "Про 

політичні організації і виборчий процес" від 27 грудня 1977 р. не перед
бачає створення політичних партій на рівні федеративних одиниць. Ос

новною формою політичної організації в крюю визнаються 

національні політичні партії, які "сприяють об'єднанню політичної 

волі народу і через свою участь у виборчому процесі сприяють вста

новленню національного представництва" (ст. 20). Обов'язковий 
мінімум числа членів національної політичної партії становить не мен

ше 65 тис. громадян з половини всіх штатів (ст. 27). Як перехідну фор
му закон передбачає створення національних політичних асоціацій 

(ст. 51). Але тільки політичні партії можуть вимагати реєстрації канди
датів (ст. 165), що примушує асоціації брати участь у федеральному ви
борчому процесі- за умови укладення договору з політичною партією 

(ст. 52). При цьому асоціація повинна нараховувати не менше 5 тис. 
членів по всій країни та здійснювати політичну діяльність протягом 

двох років, що передували даті подання заяви про й реєстрацію 

(ст. 53) 56. Водночас в деяких країнах (Швеція, Іспанія, Японія) 
політичними партіями визнаються організації, які діють на місцевому 
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рівні, тобто вони є cyro місцевими. Що ж до України, то об'єднання 
громадян, які утворюються та діють з метою вираження певної 

політичної платформи, але діяльність яких не поширюється на тери

торію всієї країни, не можуть бути політичними партіями, які утворю

ються та діють тільки з всеукраїнським статусом. Іншими словами, во

ни є громадськими організаціями. 

б) Політичні партії- суб'єкти виборчого процесу 

Функціональний та організаційний зв'язок політичних партій, ви

борчих блоків партій, з одного боку, та інституту виборів, з іншого, 

простежується як на виборах, в цілому, так і на конкретних стадіях ви

борчого процесу. До речі, якщо Конституція України і Закон України 

"Про політичні партії в Україні" лише підкреслюють зв'язок між пра

вовим статусом політичної партії та їі участю у виборах, то виборче 

право орієнтоване на участь політичних партій у виборах. Практично 

не існує такого інституту виборчого права чи деталі в механізмі ви
борів, які прямо чи опосередковано не були б пов'язані з існуванням 

політичних партій. Так, згідно із Законом України "Про вибори народ

них депутатів України" політичні партії та виборчі блоки партій беруть 

участь у формуванні виборчих комісій: Центральної, окружних та 

дільничних. На цій стадії кожна політична партія, виборчий блок 

партій, список кандидагів у депутати яких зареєстровано для участі у 
виборах у багагомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, 

вправі на період виборчої кампанії делегувати одного представника до 

Центральної виборчої комісії для участі в їі засіданнях з правом дорад

чого голосу ( ч. 5 ст. 1 0), що є важливим інструментом громадського 
контролю за діяльністю виборчого органу держави. 

Що ж до окружних та дільничних виборчих комісій, то ·ВОНИ фор

муються з обов'язковим урахуванням пропозицій від політичних 

партій, які беруть участь у виборчій кампанії: їхні представники (по од

ному від партії або виборчого блоку партій) обов'язково включаються 

до складу цих комісій. З оrляду на те, що кількість цих партій та вибор

чих блоків наперед не визначена, вона затверджується лише після 

прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію 

їхніх списків кандидатів у депутати для участі у виборах у багатоман
датному загальнодержавному виборчому окрузі. Інакше кажучи, Закон 

не передбачає верхньої межі загальної чисельності членів окружних і 

дільничних виборчих комісій, але визначає П нижню межу (не менше 

восьми членів). Підставою для включення до складу окружних вибор-
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чих комісій представників від поютичних партій, виборчих блоків 

11артій є подання від відповідних статутних органів цих політичних 

нартій та керівних органів виборчих блоків партій, а для вкшочення 

їхніх представників до складу дільничних виборчих комісій - пропо

зиції відповідних місцевих осередків партій. Водночас на засіданнях 

виборчих комісій мають право бути присутніми уповноважені особи 

від політичних партій та виборчих блоків партій. Не є винятком і 

засідання виборчих комісій, на яких здійснюється підрахунок голосів 

та визначаються результати виборів. Тобто йдеться про те, що 

нолітичні партії та виборчі блоки партій через інститут представників 

та уповноважених осіб опосередковано берують участь і в такій стадії 

виборчого процесу, як підрахунок голосів і визначення результатів ви

борів. Більше того, через даний інститут політичні партії, виборчі бло

ки партій здійснюють спостереження за ходом виборів та виконанням 
киборчого законодавства. В разі його порушення на будь-якій стадії ви

борчого процесу політичні партії, виборчі рлоки партій, уповноважені 

вими особи мають право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність 

11Иборчих комісій до виборчої комісії вищого рівня або до суду. Рішен

ІІЯ Центральної виборчої комісії можуть бути оскаржені лише до суду. 

Однією з найважливіших стадій виборчого процесу є стадія вису

нuння та реєстрації кандидатів на виборчі посади. У багатомандатному 

1аrальнодержавному виборчому окрузі право висування кандидатів у 

депутати реалізується виключно через політичні партії та виборчі блоки 

11артій. Тут сугrєве значення має положення ч. 1 ст. 21 Закону України 
"Про вибори народних депутатів України" : політичні партії, виборчі 

fіJюки партій висувають кандидатів у депутати єдиним списком. Цією ж 

·таттею регламентовані основні вимоги, яких слід додержуватися при 

ІНІсуванні кандидатів у депутати в -багатомандатному загальнодержав

І ЮМУ окрузі . Зокрема, передбачається, що кількість кандидатів від 

нолітичних партій, виборчого блоку партій, внесених до єдиного спис

•< У кандидатів, не може перевищувати половини визначеного Конети

І -у ці єю України конституційного складу Верховної Ради України, тобто 

25 кандидатів. Ця вимога обумовлена особливостями виборчої системи 
України, яка передбачає обрання на основі пропорційного представ

шщтва лише 225 депутатів (ч. 2 ст. 1 Закону). Не менш важливим є й те, 
що nолітична партія, виборчий блок партій можуть висувати лише один 

· висок кандидатів у депутати. Тут законодавець уточнює, що політична 

1111ртія, яка входить до виборчого блоку партій, що вже висунув свій спи

·ок кандидапв у депутати, не може висувати окремого списку канди

J \1\Тів у депутати та входити до складу іншого виборчого блоку партій. 
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Водночас гарантується незалежність політичної партії та виборчого 

блоку партій у питанні формування списків кандидатів у депутати. 

Йдеться, насамперед, про те, що право формування списків кандидатів 
у депутаrи належить вищому представницькому кершному органу 

політичної партії, виборчого блоку партій у визначений ними спосіб. 
Інакше кажучи, порядок формування списку кандидатів у депутати са

мостійно визначає політична партія та виборчий блок партій, але, .безпе

речно, згідно зі своїми стюуrними та установчими документами . 

У цьому випадку має сенс, як було зазначено, на законодавчому 

рівні підтвердити зміст засад внутрішньопартійної демократії, що ста

ло б гальмом на шляху розвитку вождістських партш та 

клієнтепістських угруповань, які обслуговують не суспільні, а, пере

дусім, вузьІ<огрупові інтереси. Так, серед резервів, які б стимулювали 

внесення до списку кандидатів у депутати осіб з врахуванням думки не 
тільки партійного керівництва, але й рядових членів партій, прав мен

шості, можуть виступати такі правові механізми: 

- рішення представницьких керівних органів партій та інших 

партійних органів приймаються більшістю голосів, за винятками, вста

новленими статутом партії; 

- порядок прийняття рішень партійними органами має передбача

ти можливості захисту прав меншості . на доведення до відома 
партійних органів чи партії у цілому своїх поrnядів і їх обговорення. 

До речі, аналогічні механізми закріплені в параграфі 15 Закону 
ФРН "Про політичні партії", який має назву "Волевиявлення в 
партійних органанх" 57. 

Важливе значення при формуванні списків кандидатів у депутати 

від політичних партій має черговість розташування їх у списку, 
оскільки обраними за результатами виборів вважаються кандидати в 

порядку їхньої черговості у списку. До такого списку можуть бути 

включені не лише члени відповідних партій, які висувають власний 

список або утворюють виборчий блок партій, але й безпартійні грома

дяни, які підтримують їхні програмні цілі та завдання. Включення до 

цього списку членів інших партій не допускається. Причому за ч. 5 
ст. 21 Закону черговість не може бути змінена після реєстрації списку 
політичної партії, виборчого блоку партій Центральною виборчою 

комісією. Зі змісту цієї статті випливає, що до моменту реєстрації спи
ску політична партія, виборчий блок партій може змінювати черговість 

розташування кандидатів в депутати у списку. 

Разом із списком кандидатів у депутати представники політичних 

партій, виборчих блоків партій подають до Центральної виборчої 
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1 омісії витяг з протоколу засідання вищого представницького керівна
ІІІ органу політичної партії, виборчого блоку партій про формувания 

t' ІІІ1Ску кандидатів у депутати, що є підставою для видачі необхідної 

кіJІькості підписних листів встановленої форми. Крім того, політична 
11uртія або виборчий блок партій повинні зібрати на свою підтримку 

ні;щисів не менше 200 тис. виборців, у тому числі не менш ніж 10 тис. 
11 ідписів виборців у кожній з будь-яких чотирнадцяти адміністративно
І t.: р11торіальних одиниць України. Висуваючи такі вимоги до політич

ІІИХ партій, виборчих блоків партій, законодавець, як зазначає М.М. Ря

tець, мав на меті одержати підтвердження реальної ваги та впливовості 

серед виборців, підтримки в суспільстві тієї чи іншої політичної сили. 

днак ця ідея на практиці себе не виправдала. Насамперед тому, що ви

борцям було дозволено ставити свій підпис одночасно за будь-яку 

кількість політичних партій та виборчих блоків партій 58. 

Для реєстрації списку кандидатів у депутати в багатомандаrному за

• ·альнодержавному виборчому окрузі політична партія, виборчий блок 

11артій згідно з положеннями виборчого законодавства подають до Цент

ральної виборчої комісії перелік документів, які умовно можна було б 

1rрупувати в два блоки залежно від того, кому конкретно вони адресовані: 

-документи, що адресовані політичній партії та виборчому бло

ку партій; 

- документи, що адресовані кандидатам у депутати. 

До першого блоку належать: 1) заява від політичної партії, виборчо
го блоку партій з проханням зареєструвати список кандидатів у депутати, 

в якій зазначаються уповноважені особи політичної партії, виборчого 

блоку партій, їхні адреси та номери телефонів; 2) список кандидатів у де
путати від політичної партії, виборчого блоку партій за визначеною фор

мою; З) передвиборна програма політичної партії, виборчого блоку 

партій; 4) підписні листи визначеної форми; 5) документ про внесення 
політичною партією, виборчим блоком партій грошової застави на раху

нок Центральної виборчої комісії у розмірі однієї тисячі неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян; б) копія статуту політичної партії, завірена в 

установленому порядку, або в разі висування списку кандидатів у депута

ти виборчим блоком партій -угода про створення виборчого блоку, а та

кож копії статутів цих партій, завірені в установленому порядку. 

До другого блоку належаrь: 1) біографічні відомості кандидатів у 
депутати; 2) заяви кандидатів у депутати про згоду балотуваrися за цим 
списком із зобов'язанням припинити в разі обрання їх депутатами 

діяльність, несумісну з депутатським мандатом, та відомості про кан

дидатів у депутати; З) особисте зобов'язання щодо складення повнова-
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жень депуrата іншого представницького органу в разі обрання його на

родним депутатом (якщо на момент виборів кандидат у депуrати має 

такі повноваження); 4) декларація про доходи кожного кандидата у де
пуrати за попередній рік, складена за формою, визначеною Міністерст

вом фінансів України. 

Слід підкреслити, що реєстрація списків має важливі правові 
наслідки. Так, лише після реєстрації списку кандидатів у депуrати Цен

тральною виборчою комісією політичні партії, виборчі блоки партій 
стають повноправними суб'єктами виборчого процесу, починають по

вномасштабну передвиборну агітацію та набувають прав, передбаче

них виборчим законодавством. 

Як відомо, політичні партії, виборчі блоки партій відповідно до За

кону "Про вибори народних депутатів України" вправі висувати канди

датів у депутати також в кожному з 225 одномандатних виборчих ок
ругів. Проте даний Закон на виборах-98 не забезпечував політичним 

партіям та виборчим блокам партій рівних правових можливостей у 

здійсненні виборчого права на стадії висування та реєстрації канди

датів у народні депуrати України незалежно від того, чи зареєстрували 

вони списки кандидатів у депуrати в Центральній виборчій комісії по 

багатомандатному загальнодержавному виборчому округу. Це підтвер

джується, зокрема, тим, що: 

- політичним партіям, · що не висунули списки кандидатів у на

родні депуrати України і списки яких не зареєстровані Центральною 

виборчою комісією по багатомандатному загальнодержавному вибор

чому округу, не було надано права висувати своїх кандидатів у народні 

депутати України в одномандатних виборчих округах; 

- звільнено від збору підписів виборців у відповідному одноман

датному виборчому окрузі на підтримку особи, яка висувається збора

ми (конференціями) обласних, республіканських в Автономній Рес

публіці Крим, міських у містах Києві та Севастополі осередків політич

них партій, виборчих блоків партій, списки кандидатів у народні депу

тати України, яких зареєстровані Центральною виборчою комісією; 

- встановлено ·неоднакові терміни висування та реєстрації списків 
кандидатів у народні депутати України від політичних партій, виборчих 

блоків партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому ок

рузі та терміни висування та реєстрації кандидатів у народні депуrати 

України в одномандатних виборчих округах. 

Ось чому Конституційний Суд України 26 лютого 1998 р . виніс 

Рішення, за яким зазначені вище положення були визнані неконсти

туційними 59. 
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Загальновідомо, що саме політичні партії, які реально претендують 
на прихід до державної влади, є організаторами виборчих кампаній. 
Основний зміст виборчої кампанії - ідеологічний та психологічний 

вплив на виборців. Виборча кампанія- це кампанія політична. Її особ
ливість полягає в тому, що мова йде про важливу політичну проблему 

- проблему влади. Звідси - зрозуміле прагнення політичних партій 

привернути увагу виборців до своїх передвиборних програм. 

Передвиборні програми політичних партій, виборчих блоків 

партій, списки кандидатів у депутати від яких зареєстровані згідно зі 

ст. ЗІ Закону України "Про вибори народних депутатів України", мо

жуть вільно та всебічно обговорюватися громадянами України, 
політичними партіями, іншими об'єднаннями громадян, колективами 

підприємств, установ і організацій на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, 

на радіо й телебаченні. У свою чергу уповноважені особи політичних 

партій, виборчих блоків партій вправі самостійно організовувати 
зустрічі з виборцями як на зборах, так і в іншій зручній для виборців 
формі. Тим самим Закон не обмежує форми зустрічей з виборцями. 

Сприяє організації таких зустрічей окружна виборча комісія спільно з 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 

об' єднаннями громадян. Крім масових заходів передвиборної агітації, 
політичні партії та виборчі блоки партій можуть використовувати 
поліграфічні матеріали, друковані та електронні засоби масової інфор

мації. Причому законодавець не обмежує суб' єктів виборчого процесу 
у виборі форм і засобів передвиборної агітації за умови дотримання 
ним положень Конституції та законів України. Так, політичні партії, ви

борчі блоки партій, списки яких зареєстровано по багатомандатному 

загальнодержавному виборчому округу, мають право за рахунок коштів 

Державного бюджету України на розміщення своєї передвиборної про
грами в загальнодержавних періодичних друкованих виданнях з дер

жавною участю. Водночас закріплюється принцип рівних умов, який 
формується у вигляді конкретних кількісних та якісних показників: об

сяг програми до чотирьох сторінок машинописного тексту, надрукова

ного через півтора інтервали (до 7800 знаків), в однаковому 

поліграфічному виконанні (ч. 10 ст. 34). 
Висунені політичними партіями передвиборні програми є вельми 

ефективним засобом партійної ідеології. У передвиборних програмах 

пропонується коло ідей, висновків, орієнтацій, обіцянок і тим самим 

визначається ідеологічний фон виборчої кампанії. Докладніше зупини

мося на тих, що були представлені на парламентських виборах 1998 р . 
Так, передвиборна програма партії "Реформи і порядок" має форму 
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договору між партією та громадянами України, згідно з якою ук

раїнський народ уповноважує, а партія "Реформи і порядок" бере на се

бе зобов'язання провести реальні соціально-економічні, політичні та 

правові реформи для утвердження в Україні демократичного 

суспільства, що базується на засадах свободи, добробуту та порядку 60. 

Термін дії догОвору- з 29 березня 1998 р . по 24 березня 2002 р. Що ж 
до, власне, самих зобов'язань, то партія пропонує комплекс еко

номічних, соціальних та правових заходів з визначенням, як правило, 

конкретних термінів. Наприклад, проведення бюджетної реформи -до 

прийняття бюджету наступного року; законодавче забезпечення 

стабільності національної валюти та банківського сектора - протягом 

120 днів; перехід до адресної підтримки малозабезпечених- протягом 

120 днів ; зняття депутатської недоторканності та пільг- позачергово ; 

реформа цивільного права- протягом 350 днів, а кримінального зако

нодавства- протягом 2 років. У разі невиконання партією "Реформи і 

порядок" зобов'язань за даним договором іІ позачерговий з'їзд приймас 

рішення про саморозпуск 61 . 

Парія Зелених України в передвиборній програмі обстоює "не

обхідність застосування екологічного виміру до визначення рівнів ха

рактеру і реальних перспектив суспільного розвитку" 62. Одне з голо
вних їі гасел ...,...- "Лише екологічне безпечне є екологічно вигідним" 63 . 
Партія вважає, що закони, які приймаються в парламенті, не мають за

вдавати шкоди ані людині, ані довкіллю 64. І далі пропонує "надати по
даткові пільги (премії) підприємствам, які випускають екологічно чис

ту продукцію та додержуються високих стандартів в галузі охорони на 

вколишнього середовища" 65. 

Передвиборною програмою партії "Срюз" передбачено три осноАні 

причини, що призвели Україну, на їі думку, до стану всеохоплюю·10·1 

кризи в економіці, політиці та соціальній сфері. Перша причина- ро·1 

рив економічних зв 'язків з колишніми республіками СРСР та передусім 

з Росією. Друга причина- несумісність економіки України з нав'я ·•о 

ними західними моделями реформ, диктатура центру, ущемлення првн 

регіонів. Третя причина- нав' язана суспільству націоналістична ід со 

логія. 

Передвиборна програма Соціал-демократичної партії Українн 

(об'єднаної) грунтується на тому, що СДПУ(О) вважає себе партісю 

"робітників і селян, службовців і підприємців, пенсіонерів, студентін 1 
людей науки- всіх, кому небайдужа доля України, кого турбує м аі\ 

бутнє наших дітей, хто прагне змінити життя в державі на краще" 66. І 
далі : "Соціал-демократи є виразниками і захисниками інтерсс 1н 
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трудівників, тих, хто заробляє на життя чесною працею" 67. Своє за
вдання СДПУ(О) вбачає в побудові в Україні суспільства соціальної 

справедливості, в якому: 

"- кожний громадянин матиме можливість для вільної праці та 

розвитку особистості; 

- добробут людини залежатиме від результатів їі особистої праці; 

- закон захищатиме усіх громадян, а не лише можновладців; 

- особиста свобода й безпека кожного буде запорукою суспільної 
злагоди" 68. 

Всеукраїнська партія трудящих (ВПТ), як зазначається в їі передви

борній програмі, - це "єдина з усіх партій, яка йде на вибори без гро

шей, але по гроші ... Без грошей, награбованих у свого народу. По гроші 
- щоб повернути їх тим, у кого відібрали заощадження, виплатити за

морожені зарплати, недонесені пенсії, стипендії і субсидії, нарешті по

вернути всім борги за ту невтомну і важку роботу, на яку спроможний 

наш терплячий народу" 69. Щодо роботи з профспілками, у передви
борній програмі зазначено: "Всеукраїнська партія трудящих народила

ся в боротьбі профспілок за гідне життя людей, їх права і свободи. Са
ме тому в основу діяльності партії покладена програма дій та Передви

борна платформа Федерації профспілок України 70. 

Виборчий блок "Партія праці та Ліберальна партія - Разом" у пе

редвиборній програмі пропонує десять ліберально-трудових принципів 

демократичного оновлення України. Серед них - створення соціально 

демократичної держави й такого правопорядку свободи, який слугує 

громадянам та дієво обмежує соціально небезпечних осіб. Не людина 

-для держави, адержава-для людини!" 71. 

Згідно з передвиборною програмою виборчий блок "Вперед, Ук

раїно!" прагне вивести Україну "на чільне місце людської цивілізаЦії 

початку третього тисячоліття від Різдва Христового". Для цього вибор

чий блок у сфері державного будівництва пропонує "ухвалити в корот

кий термін закони, спрямовані на здійснення державно-правової ре

форми, пріоритетами якої повинні бути: 

- забезпечення прав і свобод людини; 

-проведення адміністративної реформи в Україні з метою удоско-

налення структури державного управління і перегляду статусу держав

них службовців у частині зменшення встановлених привілеїв і реально

го (до ЗО%) скорочення бюрократичного апарату; 

- побудова нової судової системи України відповідно до потреб 

економічної свободи, беззастережної охорони загальних інтересів усіх 

громадян, зокрема тих, хто займається підприємницькою діяльністю; 
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- розробити дійовий механізм втілення законів у житrя і забезпе
чити їх ефективне виконання; 

- установити в законодавчому порядку відповідальність держав

них службовців за неналежне виконання своїх обов'язків, створити 
адміністративні суди для розгляду цієї категорії справ; 

- скасувати всі пільги для працівників органів законодавчої, вико

навчої та судової влади; 

- установити диктатуру закону: відповідальність перед законом 

кожного громадянина незалежно від займаної посади" 72. 

З огляду на викладені стислі положення передвиборних програм 
варто зазначити, що в них завжди є чимало постулатів, які аж ніяк не 

пов'язані зі справжніми політико-ідеологічними настановами політич
них партій та виборчих блоків партій, а розраховані лише на вплив з бо
ку останніх на свідомість виборців з метою спонукання їх вибору саме 
на користь даної партії або виборчого блоку. 

В конкурентній боротьбі між політичними партіями, виборчими 

блоками партій, очевидно, фінансове забезпечення передвиборної 
агітації має не менш важливе значення. Згідно зі ст. 37 Закону України 
"Про вибори народних депутатів України" існує два види джерел 

фінансування передвиборної агітації політичних партій та виборчих 
блоків партій: 

- кошти Державного бюджету України, що передаються у розпо

рядження Центральної виборчої комісії; 
- кошти власних виборчих фондів. 

Так, державні джерела використовуються на покриття витрат Цент

ральної та окружних виборчих комісій та передбачають оплату послуг за: 

- друкування передвиборних плакатів політичних партій, вибор-
чих блоків партій; 

- пубЛікацію в газетах передвиборних програм; 
- час мовлення на радіо та телебаченні; 

- користування спорудами, приміщеннями, устаткуванням для 

проведення зустрічей виборців з уповноваженими особами політичних 
партій, виборчих блоків партій, організованих виборчими комісіями. 

Що стосується власних виборчих фондів по багатомандатному за
гальнодержавному виборчому округу, то вони формуються за рахунок 

коштів відповідної політичної партії, виборчого блоку партій, пожерт
вувань громадян України та юридичних осіб. При цьому політична 

партія, виборчий блок партій самостійно вирішують питання - прий
мати кошти від пожертвувача чи відмовлятися від них. Крім того, Зако
ном визначено цільове призначення власних виборчих фондів: виключ-
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но на потреби агітаційної кампанії політичної партії, виборчого блоку 

партій. За іншим призначенням їх використання забороняється. Зако

ном забороняється також робити внески до власних виборчих фондів 

органам державної влади, державним підприємствам, установам і ор

ганізаціям, органам місцевого самоврядування, іноземним юридичним 

і фізичним особам, анонімним особам, міжнародним організаціям та 

об' єднанням. Якщо ж внески ними були зроблені, вони, за рішенням 

Центральної або відповідної окружної виборчих комісій, перерахову

ються до Державного бюджету України (ч. 7 ст. 37 Закону). 
Наведене вище означає, що матеріально-фінансові можливості 

політичних партій та виборчих блоків партій різні. Вони і не можуть 

бути рівними, оскільки кожна політична партія та виборчий блок 

партій мають свій розмір власного виборчого фонду, за рахунок якого 

вони користуються недержавними засобами масової інформації. Тут 

слушно нагадати, що в демократичному суспільстві суб'єкти виборчо

го процесу можуть мати різні можливості, але умови реалізації цих 

можливостей повинні бути рівними. Нині законодавчо підтверджено 
створення рівних умов передвиборної агітації політичним партіям, ви

борчим блокам партій лише у випадках, коли їі фінансування 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. При 

цьому створення рівних умов передвиборної агітації співпадає із на

данням однакових можливостей. Йдеться, насамперед, про дотримання 
рівних умов стосовно електронних засобів масової інформації- тобто 
ефірного часу, який надається політичним партіям, виборчим блокам 

партій за рахунок коштів Державного бюджету (ч. 4 ст. 34). Щодо дру
кованих засобів масової інформації для розміщення передвиборних 

програм, то принцип рівних умов для політичних партій, виборчих 

блоків партій у Законі не досить чітко вирішено, оскільки загалом зво

диться тільки до конкретних кількісних та якісних показників (ч. 10 
ст. 34). Подібна тенденція спостерігається й у викладенні норми щодо 
використання за рахунок коштів Державного бюджету України 

політичними партіями, виборчими блоками партій таких поліграфічних 

матеріалів, як передвиборні плакати (ч. З ст. 32). 
Зважаючи на те, що довіра виборців до діяльності політичних партій, 

виборчих блоків партій є життєво важливою для останніх, то потрібна 

чітка законодавча регламентація створення рівних умов передвиборної 

агітації і у випадках, коли ця агітація здійснюється за рахунок недержав

них коштів. З приводу змістовного навантаження даного поняття в літе

ратурі проводиться думка, згідно з якою створення рівних умов ведення 

нередвиборної агітації за рахунок недержавних коштів "означає лише ви-
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моrу застосування однакових для всіх суб'єктів виборчQІ'О процесу 

розцінок при наданні однакових за якістю орендованих площ, 

поліграфічних матеріалів та друкованих засобів масової інформації, а та

кож однакового за якістю ефірного часу" 73. Саме на це зроблено наголос 
і в нормі Закону, де йдеться про передвиборну агітацію в недержавних 

засобах масової інформації: єдине обмеження такої агітації - розмір 
власного виборчого фонду на умовах рівної оплати за ефірний час чи га
зетну площу для всіх кандидатів (ч. З ст. 35). Однак остання потребує 
певних коректив щодо викладення переліку конкретних випадків. Водно

час задля створення рівних умов ведення передвиборної агітації було б 

варто доповнити Закон нормою, яка б визначала максимально дозволе

ний розмір власних виборчих фондів, верхню межу фінансових витрат, 

максимальний розмір пожертвувань від однієї фізичної чи юридичної 

особи. Зазначені ліміти гарантували б, по можливості, політичним 

партіям, виборчим блокам партій в конкурентній боротьбі рівні умови. 

Суть полягає в тому, що - і це основне правило - кожна політична 

партія та виборчий блок партій були б підпорядковані одному й тому са

мому ліміту. З огляду на це має сенс опубліковувати для загального відо

ма джерела та розміри значних пожертвувань, що дало б змоrу: 

- стримувати політичний вплив тих, хто фінансово добре забезпе

чений, в тому числі так званих "тіньовиків"; 

- сприяти політичній конкуренції; 

-зменшити підозру громадськості та допомогти викликати довіру 

виборців до політичних лідерів та інститутів. 

У противному разі той, хто надає значні пожертвування, може пря

мо чи опосередковано впливати на прийняття рішень політичними 
партіями, виборчими блоками партій і отримувати ті чи інші привілеї. 

На жаль, сьогодні відомості про розміри та джерела надходжень до 
власного виборчого фонду, не є відкритими для контролю з боку гро

мадськості. Згідно із Законом відповідні виборчі комісії не пізніше як за 

два дні до дня виборів повинні оприлюднити лише відомості про 

дохідну частину власних виборчих фондів . Що ж стосується відомо

стей про розміри та джерела надходжень до власного виборчого фонду, 

то вони можуть бути надані установою банку за зверненням уповнова

женої особи політичної партії, яка відкривала рахунок, а також Цент

ральної та відповідних окружних комісій. 

Як згадувалося вище, кошти власних виборчих фондів можуть бу

ти використані виключно на потреби агітаційної кампанії політичної 
партії, виборчого блоку партій. Якщо частина цих коштів не була вико
ристана під час виборчої кампанії, вона, за рішенням Центральної або 
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ІІІДІЮБідних окружних виборчих комісій, перераховується до Держав

ІІОІ'О бюджету України. Тим самим виключається можливість збагачен

ІІІІ нартій за рахунок пожертвувань на проведення виборів. Серед інших 

ІІІІЖJІИВИХ заходів в регулюванні витрат на проведення передвиборної 

щ · ітації є заборона Законом виплат, призначених на "підкуп" голосів 

11иборців, а саме : надання безплатно або на пільгових умовах товарів, 

ІІінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг (ч. 11 ст. 35). Цей 
к рок вельми важливий для чесного проведення процесу голосування, 

інокше право на голос втрачає свій сенс . 

За результатами голосування політичні партії, виборчі блоки 

щtртій, які набрали чотири і більше відсотків голосів виборців на свою 

нідтримку, отримують право взяти участь у розподілі 225 депутатських 
мuндатів пропорційно кількості отриманих ними голосів. З цією метою 

об•1ислюється виборча квота (кількість голосів виборців, необхідна для 

отримання одного мандата) відповідно до методу Томаса Хейра, за 

нким кількість голосів (а враховуються лише голоси, подані за списки 

ІІОJ1ітичних партій, виборчих блоків партій, які подолали чотиривідсот

ковий виборчий бар'єр) ділиться на 225- на число мандсrrів у багато

мандатному загальнодержавному виборчому окрузі. Дробові залишки 

ІІЇJІ ділення відкидаються . Кількість голосів, поданих за список канди

; Іатів у депутати від кожної політичної партії, виборчого блоку партій, 

ІІілиться на обчислену виборчу квоту. Отримане ціле число є кількістю 

мандатів цієї партії, виборчого блоку партій. 

Подальша доля мандатів, які залишилися нерозподіленими після 

нопередньої операції, визначається згідно з правилом найбільшого за

лишку: списки від політичних партій, виборчих блоків партій, які ма

ють більші порівняно з іншими дробові залишки, після ділення отри

мують по одному додатковому мандату, починаючи із списку, за який 

віддано більшу кількість голосів виборців . Якщо і після цієї процедури 

залишаються мандати, то цей спосіб застосовується повторно . Якщо 

дробові залишки рівні, першим додатковий мандат за правилом 

найбільшого залишку отримує список, за який віддано найбільшу 

кількість голосів виборців . 

Підводячи підсумок процедурі розподілу депутатських мандатів 

між політичними партіями, виборчими блоками партій, неважко зро

зуміти, що внаслідок такої процедури політичні партії і виборчі блоки 

партій отримують більшу кількість депутатських мандатів, ніж фактич

но вони отримали їх від виборців. Це відбувається, як справедливо за

значає суддя Конституційного Суду України М. Савенко, за рахунок го

лосів, набраних списками політичних партій і виборчих блоків партій, 
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які не отримали чотири і більше відсотків голосів виборців 74. І він про
довжує: "Зазначений порядок підрахунку голосів фактично спотворює 

результати голосування і волевиявлення виборців" 75. 

Що стосується розподілу місць всередині списку політичної партії, 

виборчого блоку партій, то він здійснюється таким чином: кандидати 

від політичної партії, виборчого блоку партій вважаються обраними в 

порядку їх черговості у списку. При цьому в списку пропускаються 

кандидати, обрані в одномандатних виборчих округах. Дана умова за

безпечує те, що саме політична партія, виборчий блок партій, а не ви

борці, вирішують можливий потенціал перемоги того чи іншого канди

дата, бо саме вони визначають порядок формування списку, який не мо

же бути змінений після реєстрації його Центральною виборчою 

комісією. Отже, чим ближче розташована позиція кандидата до почат

ку списку, тим вище його шанси на перемогу. В результаті голосування 

відбувається не за кандидатів у депутати, внесених до списку політич

ною партією, виборчим блоком партій, а фактично за політичні партії, 

виборчі блоки партій, які запропонували список кандидатів у депутати 

в цьому списку. Тут слушно нагадати, що Конституція України в ст. 76 
закріплює пряме виборче право, за яким повинні обиратися всі народні 
депутати України. Суть прямого виборчого права полягає в тому, що всі 

народні депутати України обираються громадянами безпосередньо та 

особисто. 

З урахуванням викладеного політичні партії як суб'єкти виборчого 

процесу мають право: 

- висувати кандидатів у депутати в багатомандатному загально-

державному окрузі; 

- на представництво в виборчих комісіях; 

-на проведення передвиборної агітації з дотриманням рівних умов; 

- на рівний доступ до державних засобів масової інформації, а та-

кож до засобів масової інформації з державною участю та з участю ор

ганів місцевого самоврядування; 

- спостерігати за ходом виборів та визначати їхні результати. 
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Розділ 7 
• 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ВИБОРІВ І РЕФЕРЕНДУМІВ В УКРАЇНІ 

7.1. Зміст і правові засади інформаційноrо 
забезпечення 

Досвід виборчих кампаній останніх років висвітлив нагальну по

требу в суттєвому підвищенні правосвідомості громадян України, пра

вової культури_ учасників виборчого процесу. Тому актуалізується роль 

електоральна-правового виховання громадян, за допомогою якого за

безпечується високий рівень організації і керування виборчим проце

сом, координація діяльності всіх його учасників тощо. 

Успішне виконання перелічених та інших важливих завдань, 

пов'язаних із формуванням активного та свідомоrо вибору громадян в 

процесі демократичного волевиявлення, багато в чому залежить, зокре

ма, від того, чи має суспільство достовірну, повну інформацію щодо на

строїв виборців, електоральна-правової культури, оцінок незалежними 

експертами виборчих кампаній, роботи виборчих комісій та інших ор
ганів влади, що причетні до організації виборів . 

З огляду на викладене є підстави говорити про актуальність інфор

маційних аспектів досліджуваних процесів. Зокрема, практика прове

дення в Україні парламентських виборів, виборів Президента України, 

місцевих виборів засвідчила, що оперативне інформування учасників 

виборчого процесу на всіх його стадіях, інформація щодо динаміки 

участі громадян у голосуванні, своєчасне оголошення результатів ви

борів мають політичне значення у визнанні підсумків голосування 

легітимними та юридично достовірними. Виявилася також нагальна 

потреба в інформаційній відкритості діяльності виборчих комісій всіх 
рівнів, і, зокрема, важливим є використання автоматизованих систем, 

що забезпечують досrуп до відповідних банків даних, оперативний 

збір, передавання, аналітичне опрацювання відповідної інформації. 
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Інформаційне забезпечення як об'єкт представленого дослідження 

1а своєю суттю - явище складне. 

Термін "забезпечення" означає, насамперед, дію, гарантію будь-якого 

nроцесу. Як поняття "інформаційне забезпечення" одержало в 

спеціальній літерагурі певне трактування І. В основі всі наявні визначен
ня вкладаюrься в одну загальну модель: інформаційне забезпечення- це 

впорядкована система дій, пов'язана із зберіганням, пошуком, перероб

кою, використанням, поширенням, одержанням відомостей незалежно від 
сфери застосування. Тобто інформаційне забезпечення є комплексом дій, 
що гарантують здійснення інформаційного процесу, зміст якого полягає у 

послідовному здійсненні відповідних дій (названих та деяких інших). Це, 
так би мовити, технологічний аспект інформаційного забезпечення. 

Найпростіше "інформаційне забезпечення" можливо представити у 

вигляді механізму (організаційного, технологічного, правового), що ство

рює умови для отримання необхідної інформації тими, хто їі потребує. 

Комплексний підхід до аналізу поняття опосередковує дослідження 

змістовного (функціонального) аспекту. Йдеться про визначення об'єкта 
"обслуговування", напрямів забезпечення. В нашому випадку- це про

цеси, пов' язані з проведенням виборів і референдумів в Україні. 

Об'єктом інформаційного забезпечення є система суспільних 

відносин, пов'язаних з практикою реалізації основних конституційних 
форм безпосередньої демократії- виборів і референдумів. 

Проведення виборів та референдумів на визначених законом заса

дах гласності і відкритості зумовлює виникнення багатоманітних, до
сить розгалужених інформаційних відносин, які важко вкласти в одну 

універсальну схему. Характерні ознаки має також інформація як пред

мет відповідних відносин, яка за якісним складом є сукупністю різно

манітних відомостей, даних. У виборчому процесі таку інформацію на

зивають електоральною. 

Серед зазначених інформаційних відносин у загальному вигляді . . 
можна видшити таю групи: 

- відносини, пов' язані із забезпеченням виборцям і учасникам ре

ферендумів поінформованості (розширення кола об'єктивних знань) з 

питань виборчого законодавства, законодавства про референдуми; з 

проблем державотворення, місцевого самоврядування з метою розвит

ку політико-правової культури громадян, підвищення їхньої пра

восвідомості як реальних і потенційних учасників названих проЦесів . 

- відносини пов'язані з інформаційним забезпеченням проведен

ня виборів і референдумів на всіх основних їхніх стадіях. Серед них -
підвищення професійних знань організаторів виборів та референдумів 
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(членів виборчих комісій та комісій з референдумів, органів, що утво

рюють ці комісії) з метою забезпечення кваліфікованого проведення 

відповідних заходів; забезпечення правової поінформованості канди

датів та їхніх довірених осіб, політичних партій, виборчих блоків 

партій та їхні~ уповноважених осіб з питань висування та реєстрації 
кандидатів у депутати, правил ведення передвиборної агітації, встанов

лених чинним законодавством, спілкування з виборцями, представни

ками засобів масової інформації та ін. Особливо слід зважити на інфор

маційні відносини, що виникають у зв'язку зі створенням іміджу кан

дидата або політичного об'єднання (політична реклама, зокрема) . 

Ще ціла низка інформаційних відносин зумовлюється застосуван

ням при проведенні виборів і референдумів програмно-технічних за

собів оброблення, згрупування, передавання, обчислення баз даних, 

впровадженням сучасних інформаційних технологій у відповідні 

процеси. 

Окремо слід назвати відносини, пов' язані з використанням засобів 

масової інформації у виборчому та референдних процесах, висвітленні 

основних стадій їх проведення, оприлюдненні результатів та ін. 

Наведене, зрозуміло, не вичерпує всієї розмаїтості інформаційних 

відносин, що виникають при проведенні виборів і референдумів в Ук

раїні. Подаємо, на нашу думку, основні з них, і протягом представлено

го дослідження вони будуть конкретизовані. 

Окреслення об'єкта інформаційного забезпечення дає підстави ро

зуміти його як діяльність, спрямовану на створення умов для надход

ження необхідної інформації до суб'єктів, учасників виборчого проце

су, референдумів, підвищення їхньої поінформованості, як діяльність 

щодо забезпечення організованості, упорядкованості системи інфор

маційних відносин, які виникають, з метою ефективного здійснення ви

борчого або референдного процесів. 

Результативність інформаційного забезпечення виборів і референ

думів в Україні залежить, насамперед, від правового регулювання 

відповідних відносин. 

Як вже зазначалося, гласність і відкритість є одними із зафіксова

них законодавством демократичних засад підготовки та проведення 

виборів і референдумів. Загальні положення конкретизуються при 

регламентуванні основних стадій, зокрема виборчих процесів, почи

наючи з моменту призначення виборів і закінчуючи повідомленням 

про їхні підсумки. 

Закон України "Про вибори народних депутатів України", наприклад, 

передбачає, що оголошення про початок виборчої кампанії здійснює Цен-
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1 ра;Іьна виборча комісія відповідно до строків, визначених Конституцією 
України та законами України (ч. І ст. 6). Водночас слід згадати про деякі 
ІІІІІІ і інформативні функції Центральної виборчої комісії, покладені на неї 

І\ИМ законом, а саме: публікування зареєстрованих списів кандидатів у де
ІІута:rи від політичних партій, виборчих блоків партій, передвиборних 
••роrрам політичних партій, виборчих блоків партій та відомостей про 
k шдидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій, які 

ІІІшючаються до виборчого бюлетеня, публікування дати початку й 

Іltкінчення подання кандидатур у члени виборчих комісій, утворення ви

юрчих комісій, утворення виборчих округів, подання списків кандидатів 
депутати від політичних партій, виборчих блоків партій та реєстрація 

шдидатів у депутати, опублікування підсумків виборів і списку обраних 
ІІІІродних депутатів України (ч. 10,25 ст. 11, ч. 3, 4 ст. 44). 

Центральна виборча комісія зобов'язана повідомляти через дер-

uвні засоби масової інформації про утворення територіальних вибор

• •нх округів із зазначенням їхнього номера, центру, територіальних меж 

І 'ІІ кількості виборців у кожному · виборчому окрузі (ч. 4 ст. 7 Закону 
України "Про вибори народних депутатів України", ч. 4 ст. 11 Закону 
України "Про вибори Президента України"). 

Мають бути оприлюднені, зокрема, рішення окружної виборчої 
омісії про утворення виборчих дільниць, межі кожної виборчої 

І\ЇJІьниці, склад і місце розташування дільничних виборчих комісій та 
нриміщень для голосування (ч. 8 ст. 8 Закону Україин "Про вибори на
рО/\НИХ депутатів України"). 

Важливе значення мають норми стосовно гласності та відкритості 

11 роботі виборчих комісій. Зокрема, Закон України "Про вибори Прези

д •нта України" визначив способи та строки доведення до відома грома

дни рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядуван

ня , виборчих комісій, що стосуються виборів, а також зобов'язав ви

юрчі комісії всіх рівнів не тільки інформувати громадян про свій склад, 
місце розташування та режим роботи, про утворення територіальних 

ниборчих округів і дільниць, сповіщати населення про підсумки голо

·ування і результати виборів Президента України, але і забезпечувати 

можливість для ознайомлення їх із списками виборців, з біографічними 

даними кандидатів, їхніми передвиборними програмами, з формою та 

110рядком заповнення підпнених листів та виборчих бюлетенів, надава

'І 'И іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом (ч. 3 ст. 7). 
Крім того, виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого 

(;UМоврядування зобов'язані надавати представникам засобів масової 

інформації інформацію щодо підготовки та проведення виборів (ч. 4 ст. 7). 
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Поmиблюючи інформаційні функції виборчих комісій, Закон Ук

раїни "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів" серед повноважень дільничної виборчої комісії передба

чає, зокрема, завчасне сповіщення населення та вручення або надси

лання виборцям запрошень із зазначенням дати проведення виборів, 

адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосу

вання; створення умов для ознайомлення виборців із списками канди

датів, зареєстрованих по одномандатних та багатомандатних виборчих 

округах, з їхніми передвиборними програмами, а також з біографічни

ми даними (ч. З, 4 ст. 20). 
Окрему групу складають норми, що визначають порядок складан

ня, уточнення, оприлюднення особливого роду інформації - списків 

виборців. Цими нормами врегульовані певні інформаційні відносини, 

пов'язані з висуванням і реєстрацією кандидатів у депутати, кандидатів 

у Президенти України, зокрема порядок формування та висування 

списків кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку 

партій (ст. 21 Закону України "Про вибори народних депутатів Ук
раїни"), порядок збирання підписів виборців та ін. 

Вагоме місце в виборчому законодавстві посідають норми щодо вре

гулювання відносин, пов'язаних з проведенням передвиборної агітації. 

Згідно з чинним законодавством передвиборна агітація може 

здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не супе

речать Конституції та законам України. За ст. 32 Закону "Про вибори на
родних депутатів України" громадяни України, об'єднання громадян, 

трудові колективи підприємств, установ, організацій, довірені особи 

кандидагів. мають право вільно та всебічно обговорювати передвиборні 

програми кандидатів у депутати, їхні політичні, ділові та особисті 

якості, а також платформи тих партій і виборчих блоків, які висунули 

кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти кандидата в депута

ти на зборах, мітингах, в бесідах, у пресі, на радіо та телебаченні. Ана
логічна норма (ч. 2 ст. 31) міститься і в Законі України "Про вибори Пре
зидента України". Право на передвиборну агітацію є складовою вибор

чого права громадян України. Виборцям, які висунули кандидатів у на

родні депутати чи кандидата на посаду Президента України, право без

перешкодної агітації за своїх кандидатів надається з часу їх реєстрації 

відповідними виборчими комісіями. Крім того, принцип свободи 
агітації є одним з демократичних принципів виборів і референдумів. 

Як окрема самостійна стадія виборчого процесу, передвиборна 

агітація відіграє значну роль в інформаційному забезпеченні означених 

процесів, оскільки саме в цей період виборці одержують інформацію, 
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яка може вплинути на їхній свідомий вибір під час голосування. Мож

на сказати, що будь-яка інформація про учасників виборчих перегонів, 

яка поширюється через, зокрема, засоби масової інформації під час ви

борчих кампаній, потенційно є агітаційною. 

Регулюється також застосування форм і засобів передвиборної 
агітації, серед яких основними є проведення так званих масових 

агітаційних заходів (мітингів, зборів, зустрічей з виборцями), порядок 

використання поліграфічних агітацшних матеріалів (плакатів, 

листівок, буклетів та ін.), засобів масової інформації, умови ведення пе

редвиборної агітації; встановлюються обмеження у їі проведенні, 

пов'язані, зокрема, із забороною поширення агітаційних матеріалів із 
закликами до насильницького повалення конституційного ладу, пору

шення територіальної цілісності держави, до національної, мовної, ра

сової, релігійної нетерпимості; анонімних агітаційних матеріалів або 

агітаційних матеріалів під псевдонімом; забороною оголошень в засо

бах масової інформації результатів соціологічних досліджувань та опи

тувань громадської думки про рейтинг політичних партій, виборчих 

блоків партій, окремих кандидатів у депутати, кандидатів у Президен

ти України та інших прогнозів за 15 днів до голосування та ін. (у р. За
кону України "Про вибори народних депутатів України", rn. 5 Закону 
України "Про вибори Президента України"). 

Позитивно, що Закон України "Про вибори Президента України", 

прийнятий у 1999 р., на відміну від інших законодавчих актів про вибори, 

чітко визначає саме момент початку передвиборної агітації (після 

реєстрації претендента кандидатом у Президенти України Центральною 

виборчою комісією) і день їі закінчення (за один день до дня виборів). 

Інформаційне забезпечення як виборів, так і референдумів неможли

ве без застосування засобів масової інформації- преси (газет, журналів, 

бюлетенів, інших друкованих видань) та аудіовізуальних засобів 

(радіомовлення, телебачення, кіно, відео- та звукозапис)- у відповідних 

процесах, представникам яких чинним законодавством гарантується без

перешкодний доступ на всі збори та засідання, інші заходи, одержання 

необхідної інформації. При цьому на засоби масової інформації покла

дається обов'язок об'єктивно висвітлювати зазначені заходів. 

Оскільки в передвиборній агітації ЗМІ відіграють вирішальну роль, 

виборче законодавство детально регламентує правила їхнього застосу

вання. Зокрема, ст. 34 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України" визначає порядок користування ЗМІ з державною участю, з 

участю органів місцевого самоврядування, тобто тих, засновниками 

або одним із засновників якихє органи державної влади, державні ор-
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ганізації та установи, органи місцевого самоврядування, відокремлюю
чи їх від недержавних. Першими з наведених кандидати в депутати ко

ристуються безплатно за рахунок коштів, які виділяються з Державно

го бюджету України на проведення виборчої компанії. 

Передбачено, що перелік загальнодержавних засобів масової 

інформації з Державною участю публікується Центральною виборчою 
комісією, а місцевих, регіональних засобів масової інформації з дер

жавною участю, з участю органів місцевого самоврядування- окруж

ними виборчими комісіями не пізніше закінчення строку реєстрації 
списків кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків 

партій та кандидатів у депутати по одномандатних виборчих округах. 

Регламентований також порядок надання ефірного часу для пере

двиборної агітації, розміщення передвиборної програми кандидатів в 

друкованих засобах масової інформації та ін. 

Подібні положення регулює й Закон "Про вибори Президента Ук

раїни". Зокрема, встановлюючи обмеження у передвиборній агітації, 

Закон забороняє державним телерадіокомпаніям, друкованим засобам 
масової інформації з державною участю, участю органів місцевого са

моврядування в період виборчої кампанії у своїх повідомленнях, ма

теріалах і передачах підтримувати або віддавати перевагу в будь-якій 

формі тому чи іншому кандидатові в Президенти України, їхнім пере
двиборним програмам; вносити до інформаційних телепрограм 

агітаційні матеріали кандидатів або політичну рекламу, а також перери
вати передвиборну агітаційну програму кандидатів рекламою товарів, 

робіт і послуг та іншими повідомленнями. Закон передбачає, що в разі 
оприлюднення в засобах масової інформації недостовірних, на думку 

кандидата у Президенти України, матеріалів про нього, ці засоби 

інформації протягом .семи днів, але не пізніш як за два дні до дня ви

борів надають кандидатові, щодо якого поширені недостовірні ма
теріали, такий самий час на радіо або телебаченні чи таку саму друко

вану газетну площу для спростування недостовірних матеріалів 

(статті 32, 33). 
Слід підкреслити, що на реалізацію положень названого Закону 

Центральна виборча комісія розробила та прийняла Положення про по

рядок використання засобів масової інформації для проведення пере

двиборної агітації під час виборів Президента України у 1999 р. (за
твер. пост. N!! 96 від 18.06.1999 р. із змінами, затвер. пост. ЦВК N!! 153 
від 5.08.1999 р.) 2. Зазначений документ регламентує загальні умови ви
користання ЗМІ, правила використання друкованих та аудіовізуальних 

(електронних) ЗМІ, умови надання безплатного (за рахунок коштів дер-
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жавного ·бюджету) та платного ефірного часу, заходи, пов'язані з обме

ІКсннями проведення передвиборної агітації з використанням ЗМІ, ор

ІlІІІізацією контролю за додержанням встановлених чинним законодав

·твом і даним Положенням правил проведення передвиборної агітації; 

ІІИЗначає порядок розгляду скарг, заяв, звернень учасників виборчого 

нроцесу щодо порушення виборчого законодавства, випадків припи

нення виборчими комісіями протиправної діяльності ЗМІ та інші пи

ІlІІІНЯ. 

Як, зокрема, засвідчила практика проведення президентських ви-

орів 1999 р., державні телебачення та радіомовлення (як центральне, 
І'lІК і обласне, регіональне), обласні видання повною мірою реалізували 

Іtорми Закону щодо надання всім кандидатам у Президенти України 

Іс.:зплатно конкретного обсягу ефірного часу та друкованих площ і тим 

t:амим створили умови для проведення передвиборної агітації на 

ріоних засадах. Правом оприлюднити свої передвиборні програми у га

'Іtтах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" та оголосити їх на загаль

нонаціональних каналах радіо й телебачення за рахунок коштів дер

*авного бюджету скористалися всі кандидати в Президенти України. 

Виступи кандидатів відбувалися відповідно до результатів жеребкуван

нн, проведених Центральною виборчою комісією. Позитивним є й той 

факт, що до Центральної виборчої комісії не надійшло жодної скарги 

щодо порушення Закону стосовно порядку використання ЗМІ за дер

жавний кошт З . 
Гласність та відкритість таких стадій виборчого процесу, як підра

хунок голосів виборців та оприлюднення результатів виборів, забезпе

<Jують положення чинного законодавства щодо, зокрема, негайного 

(нісля складання) вивішування у приміщенні окружної виборчої комісії 

ДJLЯ загального ознайомлення примірника протоколу цієї комісії щодо 

uизначення результатів виборів у багатомандатному загальнодержавно

му виборчому окрузі (ч. 2 ст. 42 Закону "Про вибори народних депу
'І'атів України"), права довірених осіб кандидатів у Президенти України 

та офіційних спостерігачів брати участь у засіданнях виборчих комісій 

нід час підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначення резуль

•rатів голосування по округу і підбиття загальних підсумків виборів 
(ст. 39 Закону "Про вибори Президента України"); повідомлення про 
результати виборів в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр", по 

телебаченню й радіо та інші відомості. 

Зауважимо, що розширений аналіз у роботі одержали правові заса

ди інформаційного забезпечення підготовки та проведення виборів в 

Україні, оскільки чинне законодавство про референдуми недостатньо 
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регулює подібні питання. На сьогодні Закон України "Про всеук

раїнський та місцеві референдуми" від 3.07.1991 р. закріплює 

відкритість і гласність в діяльності державних і громадських органів, 

які беруть участь в підготовці та проведенні референдуму; містить по

ложення, згідно з яким всі рішення, що стосуються референдуму, а та

кож ·проекти законів, інших рішень, які виносяться на референдум, 

підлягають опублікуванню засобами масової інформації; зобов'язує 

ЗМІ висвітлювати хід підготовки та проведення референдуму, гарантує 

безперешкодний доступ на всі збори та засідання, пов'язані з референ

думом (ст. 8). 
Ряд положень Закону стосується поінформованості громадян з пи

тань, що виносяться на референдум, а саме повноважень дільничної 

комісії з референдуму, яка має вивішувати в приміщенні дільниці текст 

проекту Закону, рішення, що виноситься на референдум; проводити оз

найомлення громадян із списком; сповіщати громадян про день прове

дення референдуму та місце голосування (ст. 30). Ст. 34 регулює поря
док ознайомлення із списками громадян і здійснення права на оскаржен

ня неправильностей в них. Публікуються також у пресі відомості щодо 

реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму (ст. 17). 
Норми Закону закріплюють принцип гласності при визначенні ре

зультатів референдумів, умови його здійснення; передбачають 

публікацію повідомлення про результати референдуму; визначають по

рядок опублікування і введення в дію законів, рішень, прийнятих рефе

рендумом. 

Вичерпний перелік положень свідчить, що на основі чинного зако

нодавства ефективне інформаційне забезпечення підготовки і прове

дення референдумів є проблематичним. 

В умовах підготовки та проведення всеукраїнського референдуму 

за народною ініціативою 16 квітня 2000 р. прогалини законодавства 

про референдуми "виправляли ся" нормотворенням Центральної вибор

чої комісії, тобто на рівні підзаконних актів. 

Результативне інформаційне забезпечення підготовки та проведен

ня виборів і референдумів пов'язане з реалізацією конституційного 

права на інформацію, одного, за міжнародно-правовими стандартами, з 

фундаментальних прав людини. Закріплення Конституцією України 

(ст. 34) цього права зумовлює розширення інформаційних можливостей 
особи, є важливим кроком у напрямку вдосконалення існуючих інфор

маційних відносин між людиною і державою, становлення інфор

маційного суспільства. Йдеться про створення · ефективного ор
ганізаційно-правового механізму забезпечення вільного доступу до 
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ІІІформації кожному відповідно до особистих прав, свобод, законних 

ІІІТересів, функцій і повноважень. 

Право на одержання інформації, пов'язаної з підготовкою, прове

/\<JІІням виборів і референдумів, є однією з найвагоміших гарантій ак

І ивної та свідомої участі громадян у зазначених процесах, основою 

'Vtійснення громадського контролю за діяльністю виборчих комісій та 
І(Uмісій з референдумів, посадових осіб, запорукою високого рівня ор

І 'ІШізації виборів і референдумів тощо. 

Інформація як предмет інформаційного забезпечення виборчих та 

рсферендних процесів має певні особливості. Насамперед, вони поля

І 'Шоть в тому, що незалежно від змісту інформація завжди має соціаль
ІІУ значимість .. Вона необхідна для того, щоб громадяни України ре
ІJІізували своє конституційне право на участь в управлінні державними 

'ІІравами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обира

'І и та бути обраними до органів державної влади й органів місцевого са

моврядування. З огляду на галузь застосування досліджувана інфор

мація є політичною. 

Якщо виходити з положень законодавства (ст. 1 Закону "Про інфор
мацію") стосовно того, що під інформацією розуміються документо

нані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбува-
. . . 

ються у суспшьстВl, державІ та навколишньому природному середо-

нищі, інформація в досліджуваній галузі є документованою інфор

мацією. Як така вона представлена, зокрема, списками виборців (спис

ками громадян, які мають право брати участь у референдумі), списка

ми обраних депутатів, підписними листами, рішеннями виборчих 

комісій та комісій з референдумів, протоколами виборчих комісій та 

комісій з референдумів, агітаційними матеріалами та ін. 

За режимом доступу відомості щодо виборів і референдумів є 

інформацією відкритою. Презумпція відкритого, доступного характеру 

інформації зумовлена, насамперед, демократичними принципами 

оідкритості та гласності виборчих і референдних процесів. 

Як виняток, доступ може обмежуватися до конфіденційної інфор

мації. З метою захисту конституційних прав людини, належного викори

стання та зберігання відомостей конфіденційного характеру Центральна 

виборча комісія України постановою від 21.05.1999 р. N!! 45, затвердила 
Перелік відомостей, що містять конфіденційну інформацію, поширення 
яких забороняється у випадках, не передбачених законом 4. Це інфор

мація, що стосується особистого життя громадян, у тому числі членів 

Центральної виборчої комісії та працівників їі Секретаріату (особові 

справи, заяви, скарги тощо), а саме: 1) адреса (місце проживання особи); 
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2) паспортні дані особи (номер та серія паспорта); З) дата та місце наро
дження; 4) національність; 5) релігійність; 6) стан здоров'я; 7) освіта; 

8) сімейний стан, а також: декларація про доходи, майновий стан, зо
бов'язання фінансового характеру особи, форми яких затверджені 
Міністерством фінансів України; номери домашніх телефонів; інфор

мація щодо нЗявності судимості та інша інформація конфіденційного 
характеру, оприлюднення якої не передбачено законодавством. 

Відомості, передбачені цим Переліком, не наводяться в матеріалах і 

документах Центральної виборчої комісії, призначених для використан

ня на відкритих нарадах, їх не можна передавати засобам масової інфор

мації, а також будь-яким особам, крім випадків, передбачених Законом. 

Обов'язок засобів масової інформації- висвітлювати хід підготов

ки, проведення, підсумки виборів і референдумів. Встановлення чин

ним законодавством переліку відомостей, котрі мають бути опубліко

вані, дають підстави визначити інформацію у відповідних процесах як 

друковану та аудіовізуальну. Крім того, нагальна потреба проводити ви

бори та референдуми на рівні світових стандартів оперативності, швид

кості вводу інформації, П передавання, обробки даних, їх збереження то

що зумовлює впровадження до виборчих та референдних процесів най

сучасніших програмних, обчислювальних електронних засобів. 

Виходячи з означених потреб та з метою забезпечення оператив

ності та достовірності збору, високої надійності обробки та забезпечен

ня інформацією всіх стадій підготовки й проведення виборів і референ
думів, використання в цих процесах новітніх комп'ютерних техно

логій, Центральна виборча комісія України прийняла рішення про ство

рення Єдиної інформаційної аналітичної системи "Вибори" (далі -
ЄІАС "Вибори"). Правовими підставами П запровадження є ст. 33 Зако
ну України "Про Центральну виборчу комісію", яка передбачає викори

стання Комісією автоматизованої інформаційної системи. 
Інформацію, що циркулює в автоматизованих системах (правовий 

статус ії визначений Законом України від 5.07.1994 р. "Про захист 

інформації в автоматизованих системах"), відомості, зафіксовані у ви

гляді бази даних, називають електронною інформацією. 
Серед відомостей, які складають інформацію щодо виборів та ре

ферендумів, є такі, що на підставі переліку основних видів інформації 

(ст. 18 Закону "Про інформацію") визначаються як інформація про о.со

бу, тобто персональні дані (ст. 23). 
Зокрема, до таких відомостей слід віднести дані списків виборців 

(списків громадян, які мають право брати участь у референдумі), до 

яких вносяться прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце про-
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ІІІ ІІІtання виборця (ч. З ст. 18 Закону України "Про вибори народних де
••утатів України", ч. 5 ст. 20 Закону "Про вибори Президента України"). 

Слід нагадати, що конституційним є право громадян знайомитися в 

ІІ J>І 'анах державної влади, місцевого самоврядування, установах і ор

' Інізаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захи
щ ною законом таємницею. Кожному гарантується судовий захист пра

н 1 спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї 

111 нраво на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої 

1 Іиранням, зберіганням, використанням й пошуком подібної інфор

мнції (ст. 32 Конституції України). З огляду на викладене вагомими є 
Інщоження чинного законодавства стосовно забезпечення громадянам 

можливості ознайомитися зі списками виборців (списками громадян, 

нкі мають право брати участь у референдумі), перевірити правильність 

ІІЇІІОмостей. Крім того, передбачено, що кожний громадянин України 

мас право оскаржувати рішення дільничних виборчих комісій та 
комісій з референдуму щодо неправильності в списках, в тому числі 

щuдо невключення, неправильного включення до них або виключення 

liuro зі списку виборців (учасників референдуму), а також щодо допу
щ~:них інших помилок (ч . 11 ст. 18 Закону "Про вибори народних депу
'tщ·ів України", ч. 11 ст. 20 Закону "Про вибори Президента України", 
u·r. 34 Закону "Про всеукраїнський і місцевий референдуми"). 

Характер персональних даних мають, зокрема: 

І ) відомості підписних листів на підтримку політичної партії вибор
• І ОГО блоку партій, особи, яка подала заяву про намір балотуватися кан-

1\Идатом у депутати, претендента на кандидата в Президенти України. 

1 Цо стосується останнього, то цей документ згідно зі ст. 26 Закону "Про 
оибори Президента України" повинен містити відомості про претенден

'І ' U: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, громадянство, 

нартійність, освіта, професія, місце роботи та проживання, ким висуну

'І'ий; мати графи, в яких зазначаються порядковий номер і дата підпису 

виборця, прізвище, ім'я, по батькові виборця, число, місяць та рік його 

народження, домашня адреса, номер і серія паспорта або іншого доку

мента, що посвідчує особу, особистий підпис виборця. Підписний лист 

також повинен містити дані про особу, яка збирає підписи (прізвище, 

ім'я, по батькові, домашня адреса, за наявності- номер телефону); 

2) відомості списку обраних народних депутатів, депутатів місце
вих рад, сільських, селищних, міських голів (зазначаються, зокрема, 

прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, професія, посада (заняття), 

місце роботи та проживання, партійність і виборчий округ, від якого об

рано депутата, голову (ч. 4 ст. 44 Закону "Про вибори народних депу-
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татів України", ч. 2 ст. 48 Закону "Про вибори депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів"); 

3) біоrрафічні відомості кандидатів у депутати, анкети претенден
та накандидата у Президенти України (як одна з умов їхньої реєстрації 

як таких); 
4) дані списку уповноважених осіб політичних партій, виборчих 

блоків партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 

(ч. 2 ст. 28 Закону "Про вибори народних депутатів України"), заяви кан
дидат<;! у Президенти України щодо реєстрації довірених осіб Централь

ною· виборчою комісією (ч. 2 ст. 37 Закону "Про Президента України"). 
Інформація щодо виборів і референдумів за ознаками окремих їі 

видів, встановлених інформаційним законодавством, може бути стати

стичною. Зокрема, статистичний характер носять дані, на підставі яких 
визначаються результати виборів, наприклад, в багатомандатному за

гальнодержавному і одномандатних виборчих округах, а саме: 

1) загальна кількість виборців у багатомандатному загальнодер-
жавному виборчому окрузі; 

2) кількість виборців, які отРимали виборчі бюлетені; 
3) кількість виборців, які взяли участь у голосування; 
4) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними; 
5) кількість голосів, поданих за списки кандидатів у депутати від 

кожної політичної партії, виборчого блоку партій, а також відсоток го

лосів, поданих за ці списки, по відношенню до кількості виборців, які 

взяли участь у голосуванні (дані, які встановлюються ЦВК у багато

мандатному загальнодержавному виборчому окрузі). В одномандатних 

виборчих округах окружна виборча комісія для встановлення резуль

татів виборів народних депутатів визначає також, окрім останніх да

них, кількість голосів, поданих за кожного кандидата у депутати; особу 

кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів. 

Відповідний перелік даних з визначення результатів виборів Пре

зидента України закріплений у Законі "Про вибори Президента Ук

раїни" (ч. 1 ст. 45). 
У повідомлецні про результати реферецдуму, яке має бути 

опубліковаце це пізціш як ца десятий дець після референдуму, повинні 

зазцачатися такі статистичці дані: загальна кількість· rромадян, які ма

ють право брати участь у референдумі; кількість rромадян, які взяли 

участь у голосуванні; кількість rромадян, які голосували за схвалення 

винесеного на референдум проекту закону, рішення, і кількість rрома

дян, які голосували проти його схвалення; кількість недійсних бюле

тенів (ст. 41 Закону "Про всеукраїнський і місцевий референдуми"). 
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І Іравове регулювання одержала також і фінансова інформація, 
111 щ 'язана з підготовкою та проведенням виборів і референдумів. До та
••ІІЇ слід віднести відомості щодо розмірів та джерел пожертвувань, що 

ІІІІ)tійшли на рахунок особистого виборчого фонду кандидата у Прези

Jt 'ІІТИ України, які надаються установою банку, де спеціально відкри

ІІІ і1 рахунок на його ім' я, за зверненням кандидата; дані щодо розмірів 

rtt джерел надходжень до фонду, фінансові звіти про використання цих 
І•Оtuтів, які публікуються Центральною виборчою комісією не пізніш як 

1111 сьомий день після для виборів; відомості декларації про доходи за 
rrorrepeднiй рік кандидата у Президенти України та ін. 

Оприлюднюється також у пресі інформація про відкриті рахунки 

1111борчих фондів по виборах народних депутатів, відомості щодо 

;щхідної частини цих фондів, декларація про доходи кожного кандида

ІІt у депутати за попередній рік. 

Отже, інформація як предмет інформаційного забезпечення вибор

'111Х та референдних процесів є багатоманітною як за засобами поши

рення, формою закріплення (вираження), так і за відомостями, що скла

Jt<ноть ії зміст. 

7 .2. Основні напрями вдосконалення інформаційного 
забезпечення виборчих і референдннх процесів 

Ефективність інформаційного забезпечення, безумовно, є складо

uою багатьох чинників. Один з таких стосується функціонування відо

мостей щодо виборів і референдумів, які мають всі ознаки, як вже за

·щачалося, характерні для поняття інформації взагалі, за умови їхньої 

Аідnовідності певним вимогам, визначеним в теорії інформації як 

інформаційні принципи. 

Основними принципами інформаційних відносин в суспільстві, 

Jtержаві чинне законодавство (ст. 5 Закону "Про інформацію") 

1акріплює гарантованість права на інформацію; відкритість, до

ступність інформації та свободу їі обміну; об'єктивність, вірогідність 

інформації, повноту їі і точність; законність одержання, використання, 

пошуку та зберігання інформації. 

Отже, виборчі та референдні процеси потребують насамперед до

стовірної, за законодавством, об'єктивної, вірогідної, повної інфор
мації. Можна сказати, що дотримання достовірності та інших вимог 

щодо якісної інформації, вироблених інформаційною теорією та прак

тикою (повнота, доступність, своєчасність, регулярність, ком

nлексність та ін.), забезпечують право на інформацію, сприяють 
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раціоналізації, ефективності інформаційних процесів в усіх сферах 
суспільного та державного життя і, звичайно, в досліджуваній галузі. 

Виборче законодавство України передбачає юридичну відпові

дальність за недостовірність, неповноту списків виборців, несвоєчасну 

їх передачу дільничним виборчим комісіям, посадовим особам, які 
підписали спИски (ч. 6 ст. 20 Закону "Про вибори Президента України", 
ч. б ст. 18 Закону "Про вибори народних депутатів України", ч. б ст. 25 
Закону "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів"). 

Передбачена персональна відповідальність за недостовірність да

них, внесених до підписного листа на претендента на кандидата у Пре

зиденти України (ч. б ст. 27 Закону "Про вибори Президента України") . 

Певно, аналогічну норму доцільно ввести також у законодавство про 

вибори народних депутатів. 

Закріплений, наприклад, принцип достовірності, щодо відомостей, 

поданих у декларації про майно та доходи за попередній рік кандидата 

у Президенти України, що складається претендентом особисто. За до

стовірність відомостей, яка перевіряється Державною податковою 

адміністрацією за дорученням Центральної виборчої комісії, претен
дент несе персональну відповідальність. Виявлення в декларації 

завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відмову в реєстрації 
претендента як кандидата в Президенти України (ст. 29 Закону "Про ви
бори Президента України") . 

Недостовірність інформації є підставою для застосування до вин

них осіб визначеної законодавством відповідальності. Серед правопо
рушень - підлог виборчих документів, завідомо неправильний підра
хунок голосів виборців. 

Передбачено, що до відповідальності притягаються особи, які 
опублікували чи поширили в інший спосіб завідомо неправдиві відо

мості щодо кандидаrа (ч. 2 ст. 52 Закону "Про вибори народних депу
таrів України", ч. 2 ст. 50 Закону "Про вибори Президента України"). 

Зокрема, законодавством України передбачені цивільно- та 

кримінально-правові засоби захисту честі, гідності, ділової репутації, 

забезпечується можливість доведення неправдивості, невірогідності чи 

власного тлумачення поширених відомостей. Відповідно до ст. 7 
Цивільного кодексу України громадянин (або організація) вправі вима
гати по суду спростувати відомості, що не відповідають дійсності чи 

викладені неправдиво або завдають шкоди його інтересам, якщо той, 

хто поширив таку інформацію, не доведе, що воца відповідає дійсності. 

Порядок спростування встановлюється судом. У разі поширення дифа-
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мації через засоби масової інформації, вона має бути спростована в то

му самому друкованому виданні, аналогічній радіо- чи телепередачі 
або іншим адекватним способом в порядку, визначеному законодавст

вом (ст. 37 Закону "Про друковані засоби масової інформації", ст. 43 За
кону "Про телебачення і радіомовлення"). Крім того, громадянин (або 

організація), стосовно яких поширено відомості, що не відповідають 

дійсності та завдають шкоди інтересам або діловій репутації, вправі ви

магати не тільки спростування, а й відшкодування моральної і майно

вої шкоди, завданої їх поширенням. 

Закон України "Про вибори народних депутатів України" передба

чив спеціальну норму (ч. 13 ст. 34), згідно з якою в разі оприлюднення 
в засобах масової інформації недостовірних матеріалів про політичну 

парrію, виборчий блок парrій або окремих кандидатів у депутати 

відповідні засоби масової інформації протягом семи днів, але не 

пізніше ніж за два дні до дня виборів зобов'язані надати представникам 

політичної парrії, виборчого блоку парrій або окремим кандидатам у 

депутати, щодо яких поширені недостовірні матеріали, такий самий 

час на радіо, телебаченні чи таку саму друковану газетну площу не 

менш як на 2000 знаків для спростування недостовірних матеріалів. 
Проте Закон не дає відповіді, хто має оцінювати ступінь достовірності 

або недостовірності оприлюднених матеріалів. Чи достатньо однієї 

думки кандидата, про якого поширені відомості? На практиці мали 

місце випадки, коли засоби масової інформації з певних причин 

відмовляли у задоволенні звернення щодо спростування подібної 

інформації, виникав конфлікт, шляхи врегулювання якого не передба

чені Законом. У більшості випадків зацікавлені особи зверталися до су

ду, що вимагало додаткового часу на їхній розгляд, терміни якого зако

ном теж не передбачені, що, зрозуміло, порушувало строки, встанов

лені в ст. 34 Закону 5. 

З вимогами достовірності інформації, що циркулює в процесах 

підготовки та проведення виборів і референдумів, органічно пов'язана 

така їі властивість, як повнота. Звичайно, тільки повна інформація зу

мовлює активний і свідомий вибір під час виборчої кампанії і референ

думу, кваліфіковане їх проведення, створення іміджу кандидата або 

політичного об'єднання тощо. 

З метою забезпечення згаданого принципу законодавством, напри

клад, передбачено, що не повинні враховуватися підписи виборців, які 

підтримали претендента на кандидата в Президенти України, щодо яких 

у підписному листі відсутні усі або окремі відомості, передбачені підпи

сним листом. Неповна інформація, а саме відсутність даних про особу, 
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яка збирала підписи, є підставою для їх неврахування Центральною ви

борчою комісією (ч. 9 ст. 27 Закону "Про вибори Президента України"). 
Слід зазначити, що законодавство, яке регулює вибори до парла

менту України, аналогічних застережень не передбачає. Водночас як 

позитивний приклад можна навести норму, яка закріплює ще один виз

наЧений інформаційним законодавством принцип інформаційних 
відносин, а саме- законність одержання, використання, поширення та 

зберігання інформації. Так, Закон "Про вибори народних депутатів Ук
раїни", закріплюючи право виборчих комісій перевіряти достовірність 

підписів виборців, до недійсних відносить підроблені, а також насиль

но зібрані підписи, якщо про це у письмовій формі заявить виборець, 

якого примусили підписатися або за якого зробили підпис (ч. 4 ст. 23). 
Безперечно, достовірна та повна інформація не може набути прак

тичної ваги, якщо вона несвоєчасно надходить до користувачів- ви

борців, учасників референдумів, організаторів виборів і референдумів, 

кандидатів, довірених осіб та інших осіб, що беруть участь у зазначе

них процесах, якщо, як вже раніше зазначалося, не визначені строки за

вчасного сповіщення про дату виборів, референдумів, адреса 

приміщення для голосування, час його початку та закінчення; порядок 

друкування матеріалів передвиборної агітації, не подана інша, встанов

лена законом інформація. 

Отже, ці та інші вимоги, що висуваються до електоральної інфор

мації, складають той комплексний організм, який лежить в основі будь
якої діяльності, процесу. 

Важливу роль об'єктивна, достовірна, повна, оперативна інфор

мація відіграє на стадії передвиборної агітації, агітації на референдумі . 

Слід підкреслити, що чинне виборче законодавство не дає тлума

чення названих понять, а лише обмежується регулюванням передви

борної агітації як окремої стадії виборчого процесу. 
Законодавство України про референдуми взагалі не виділяс 

агітацію як окремий етап підготовчої стадії референдумів - право на 

їі проведення передбачено разом з іншими демократичними засадами 

пі,щ;отовки та проведення референдумів (ст. 8 Закону України "Про все
український й місцевий референдуми"). 

Практика проведення виборчих кампаній і всеукраїнських рефе

рендумів засвідчила, що агітація відіграє важливу роль у цих процесах , 

а тому має стати предметом серйозних досліджень з метою розробк~s 

науково-практичних рекомендацій щодо пропагандистської тактики 11 11 

виборах, референдумах з боку спеціалістів з проблем іміджології, пс11 
хологів, політологів, правознавців. 
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Як приклад, на думку спеціалістів, на парламентських виборах в 

Україні, вперше проведених за змішаною виборчою системою, в умо

Іtах неусталених традицій політичного вибору, широкого розмаїття кан

J\Идатів, які постали перед виборцями в період передвиборної агітації, 

• ·олосування мало відчутно ретроспективний характер : виборці, 

•tіткнувшись з однаковими прийомами агітації всіх учасників виборчих 

'tмагань, обирали з-поміж своїх старих уявлень про ті чи інші політичні 

·или, тобто відштовхувалися від стереотипів масової свідомості 6. Рек
ІІІІмні надзусилля не відіграли покладеної на них ролі. 

Аналіз, наприклад, президентської кампанії 1999 р. продемонстру
ІІUВ, зокрема, неготовність засобів масових комунікацій надати всеохоп

шоючу інформацію про виборчу кампанію, яка проводиться . Так, засоба
ми масової інформації дуже активно висвітлювалися основні положення 

11рограм кандидатів, їхні біографії, але практично нічого не повідомляло
(:Я про діяльність членів команд, їхні особистісні та професійні якості 7. 

У спеціальній літературі передвиборну агітацію визнач~ЕрТЬ в широ

кому та звуженому значеннях. Останнє пов'язане з трактуванням цього 

ІІІJняття як юридичної категорії. У звуженому значенні передвиборна 

111 ітація представляється одночасно як інститут виборчого права і як окре

МІ\ стадія виборчого процесу. Як інститут- це є сукупність матеріальних 

1 11роцесуальних норм виборчого права, які регулюють правовідносини, 

що виникають між суб'єктами виборчого процесу при здійсненні ними 

1111борчих дій з метою спонукати виборців до участі у виборах, до голосу

ІІІІІІІІЯ за тих чи інших кандидатів (списки кандидатів) або проти них. 
Як стадію виборчого процесу передвиборну агітацію розглядають 

мк визначений законом період виборчої кампанії, в межах якого за

р естровані кандидати, виборчі об'єднання, блоки здійснюють виборчі 

JІіЇ з метою спонукати виборців до участі у виборах, до голосування за 

ІІІХ чи інших кандидатів (списки кандидатів) або проти них 8. 
Однак з позицій цілей і змісту передвиборної агітації вдалим мож-

1111 назвати визначення її як комплексу заходів цілеспрямованого впли

ну з боку певного суб'єкта виборчого процесу на свідомість виборців 

( нскторату) з метою спонукання їх до здійснення акту вибору на ко
ристь цього суб'єкта9. 

Не вдаючись до детального аналізу наведених трактувань, оскільки 

мі11 не є метою представленого дослідження, підкреслимо, що основ

ІІІІМ змістом "виборчих дій" з боку певного суб'єкта виборчого проце

t'У нередвиборної агітації як стадії виборчого процесу є цілеспрямова-

1111 діяльність по підготовці та поширенню відповідної інформації з ме

ІОІО спонукання виборців до здійснення позитивного вибору. 
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За згаданими вище ознаками на стадії передвиборної агітації вио

кремлюється особливий вид інформації - політична реклама. Це є 

інформація про політичні партії, їхні виборчі блоки, лідерів, політичні 
програми, кандидатів на виборні посади, про їхню політичну 

діяльність тощо з метою формування свідомої громадської думки сто

совно певних суб'єктів політичних процесів. 
Якщо знову звернутися до практики проведення парламентських ви

борів, то оприлюднення через політичну рекламу передвиборних плат

форм партій і блоків, кандидатів у народні депутати, зокрема, на каналах 
електронних ЗМІ велося по кількох напрямах. Відповідно до Закону Ук

раїни "Про вибори народних депутатів України" перед державним теле

баченням і радіомовленням було поставлене завдання: за рахунок коштів, 

які виділяються з Державного бюджету України на проведення виборчої 

кампанії, надати всім політичним партіям, виборчим блокам партій, а та

кож окремим кандидатам у депутати рівне право користуватися ефіром. 

Держтелерадіо України (через Мінінформ) спільно з Центральною ви

борчою комісією досягли згоди, що на оприлкіднення передвиборних 
платформ партій (блоків партій) кожній з них буде надано по 20 хвилин 
ефірного часу на першому каналі Українського телебачення та на першо
му каналі (і проводовій мережі) Українського радіо. Шляхом жеребку

вання, проведеного у ЦВК, для всіх партій (блоків) були визначені кон

кретні дати виходу в ефір по УТ-1 і УР-1. Загалом ЗО партіям (блокам), 

які брали участь у виборчій кампанії, було надано по 1 О годин ефірного 
часу по національних каналах телебачення та радіо І О. 

Слід зазначити, що, за даними ЦВК, нарікань з боку політичних 
партій, виборчих блоків партій не надійшло, а це свідчить про те, що 

жодному з суб'єктів політичного виборчого процесу не було створено пе

решкод з боку Національної телекомпанії України (НТКУ) та Національ

ної радіокомпанії України (НРКУ) при використанні визначеного ефірно
го часу для ведення передвиборної агітації за рахунок коштів, які виділя

ються з Державного бюджету України на проведення виборчої кампанії. 

Деяка неоднорідність спостерігалась при поширенні політичної рек
лами тієї чи іншої партії, блоку партій, окремих кандидатів через додат

ковий ефірний час, придбаний за рахунок власних виборчих фондів. 

Як свідчать дані багатьох моніторингів, найчастіше в ефірі звучала 

реклама Партії зелених України, Народно-демократичної партії, 

Соціал-демократичної партії (об'єднаної), виборчих блоків "СЛОн", 
"НЕП", "Партія праці та Ліберальна партія - разом!". Моніторинг 

політичної реклами на загальнонаціональних каналах телебачення, 
здійснений експертами Українського центру економічних і політичних 
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J\ОСліджень, засвідчив, що рекламна активність партій протягом 15-
8 березня 1998 р. мала такий вигляд (за нисхідною): реклама СДПУ( о) 

••'являлася на екрані в середньому 36 разів протягом доби, НРУ- 32, 
І ІЗУ та НДП- до 24, ДПУ- 21, ХДПУ- 18 разів 11. 

Обсяг, форми подібної інформації визначалися самими партіями та 

токами, виходячи з розмірів їхніх власних виборчих фондів. 

Вдало організованій політичній рекламній кампанії завдячують, зо

крема, своїм проходженням у парламент "зелені", СДПУ(о). До 

найбільш невдалої спеціалісти відносять, наприклад, рекламну 

JІіяльність "Блоку Демократичних партій - НЕП (народовладдя, еко

номіка, порядок)". 

Тобто, форми та методи політичної реклами, як і тактика й стра

тегія передвиборчих кампаній взагалі, потребують спеціального 

дослідження, науково-методичного забезпечення. 

Політична реклама потребує, насамперед, правового регулювання. 

На цьому неодноразово наголошували науковці-практики. Така 

доцільність зумовлена, зокрема, законодавчим принципом забезпечен

ІІЯ рівних умов і можливостей для всіх політичних партій, окремих кан

дидатів на виборні посади, наявними випадками поширення "прихова

ної" політичної реклами під час передвиборної агітації, що порушує 

рівність учасників виборчого процесу. 

На сьогодні поняття політичної реклами визначається вже згаданим 

Положенням про порядок використання засобів масової інформації для 

nроведення передвиборної агітації під час виборів Президента України у 

1999 р., затвердженим Постановою ЦВК України від 18 червня 1999 р. 

Згідно з положенням такою є розповсюдження суб'єктами передвиборної 

агітації інформації про кандидатів у Президенти України, сплаченої за ра

хунок його особистого виборчого фонду, специфікою якої є емоційність, 

образність, виразність, а метою - пропаганда ідей, поmядів, програмних 

документів кандидата для формування його політичного іміджу, створен

ня позитивної громадської думки про нього і бажаного впливу на подаль

шу поведінку учасників виборчого процесу тощо (п. 1). 
Крім того, чинне законодавство (ч. 8 ст. 34 Закону "Про вибори 

народних депутатів України", ч. 6 ст. 33 Закону "Про вибори Прези
дента України"), забороняючи внесення до інформаційних теле

радіопрограм агітаційних матеріалів політичних партій, виборчих 

бл-оків партій, кандидатів у депутати, у Президенти України або 

політичної реклами, не дає тлумачення цих понять. До переліку слід 

додати "матеріали передвиборної агітаціГ', до яких, за Законом "Про 

вибори народних депутатів України" (ст. 32, 33), опосередковано мож-
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на віднести передвиборні плакати, листівки, буклети, інші агітаційні 

матеріали. 

Як відомо, чинне законодавство взагалі трактує рекламу як 

спеціальну інформацію про осіб чи продукцію, що поширюється в 

будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосередко

ваного одержання прибутку (ст. 1 Закону України "Про рекламу"). За 
аналогією, політичну рекламу прийнято визначати саме через інфор

мацію як сукупність відомостей, а не через П поширення, розповсюд

ження, тобто через дію. 

Безперечно, політична реклама має свої властивості, відмінні від 

ознак реклами, визначених законом. Насамперед ії поширення не має 

на меті одержання прибутку: мета політичної реклами у виборчому 

процесі - спонукати виборця зробити при голосуванні вибір на ко

ристь того суб'єкта у виборчій кампанії, щодо якого розповсюджена 

відповідна інформація. Вона має поширюватися засобами масової 

інформації, іншими способами під відповідною рубрикою, по

значкою. 

Наведене підтверджує необхідність окремого правового регулю

вання політичної реклами. Можна запропонувати визначення політич

ної реклами як інформації про політичні партії, їхні виборчі блоки та 

лідерів, політичні програми кандидатів на виборні посади, яка поши

рюється засобами масової інформації або іншими законними способа

ми з використанням методів, що відрізняють 'й від інших видів і жанрів 
інформації, з метою формування громадської думки про певних 

суб'єктів -політичних, виборчих процесів. 

Існує, крім того, потреба закріплення на законодавчому рівні обсягу 

ефірного часу (друкованої площі), відведеного для кожного з суб'єктів 

політичного процесу (зареєстрованих кандидатів на виборні посади, 

політичних партій, виборчих блоків) у передвиборній агітації. Необхідно 
визначити випадки обмеження політичної реклами, а саме: заборонити 

так звану, "приховану" політичну рекламу з використанням засобів 

підевідомого впливу на сприйнятrя споживачем; заборонити у передви
борчий період при рекламуванні назви суб'єктів політичного процесу, 
що виступають спонсорами створення теле-, радіопередач, організаціl 

театрально-концертних та інших масових заходів, заклики на підтримку 

їх на виборах, посилання на передвиборну програму цих суб'єктів тощо, 

заборонити політичну рекламу політичних партій, їх об'єднань, інших 

організацій, окремих осіб-суб'єктів політичного процесу, не зареєстрова
них згідно з чинним законодавством, та ін. 

Зазначені положення, напевно, можна унормувати шляхом внесен-
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ня відповідних змін до виборчого законодавства, Закону України "Про 

рекламу". 

Проблема регулювання політичної реклами, по суті, пов' язана з пи

танням ефективності застосування у передвиборній агітації засобів ма
сової інформації, одне із завдань яких, окрім забезпечення гласності та 

відкритості виборчих компаній, є створення рівних умов (можливос

тей) кандидатам. 

Слід наголосити, ЗМІ не є самостійним суб'єктом проведення пере

двиборної агітації - це тільки засіб реалізації відповідного права кон
кретними суб'єктами, визнаними законом. 

Практика парламентських та президентських виборів засвідчила, що 
рівні умови для політичних партій, виборчих блоків партій, кандидатів на 

виборні посади в передвиборній агітації забезпечувалися лише державни

ми телерадіоорганізаціями (загальнонаціональними, обласними, 

регіональними), про що вже йшлося вище. Можливо, подібне зумовлене 

також і достатнім рівнем нормативно-правового регулювання цих питань. 

Як приклад. Під час виборчої кампанії виникли певні труднощі сто

совно надання ефірного часу для ведення передвиборної агітації канди

датам у народні депутати по одномандатних виборчих округах, 
оскільки він надається телерадіокомпаніями у робочі дні між 19 та 23 
годинами за київським часом (ч. 5 ст. 34 Закону "Про вибори народних 
депутатів України") при тому, що обласні державні телекомпанії, згідно 

з виданими їм Національною радою України з питань телебачення і 

радіомовлення ліцензіями, ведуть передачі тільки до 18 год. 45 хв. на 

одному каналі з телекомпанією "Інтер". 

З огляду на це Верховна Рада України за поданням Держтелерадіо 

терміново доповнила норму Закону новим положенням, згідно з яким 

"час мовлення (сітка мовлення) телерадіоорганізацій, які мають 

ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомов
лення на право користування загальнонаціональними каналами мов

лення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на період виборів з ме

тою забезпечення обласним державним · телерадіоорганізаціям можли

востей максимального розповсюдження їх програм та передач на тери

торії відповідних виборчих округів". 

Недостатню правову регламентацію в чинному законодавстві одер

жало використання аудіовізуальних (електронних), друкованих засобів 

масової інформації, інших агітаційних матеріалів, здійснюване за раху

нок недержавних коштів. Особливо якщо говорити про забезпечення 

принципу рівних умов у виборчій кампанії. Визначено, що ведення пе
редвиборної агітації за рахунок коштів особистого виборчого фонду у 
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державних, комунальних та недержавних ЗМІ обмежується лише його 

розмірами та здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірно

го часу чи друкованої площі для всіх кандидатів. 

Не врегульовані, зокрема, питання, пов'язані із застосуванням у ви

борчій кампанії політичними партіями власних ЗМІ. Слушною є, зокре
ма, пропозиціЯ щодо того, щоб зобов'язати суб'єктів виборчого проце
су представляти Центральній виборчій комісії та окружним комісіям 

разом із зразками (або копіями) агітаційних матеріалів, розміщеними в 

ЗМІ, примірники друкованих видань політичних партій, видрукаваних 

протягом термінів, відведених для агітаційної кампанії, а також 

встановити правило, згідно з яким випуск таких видань на час агітації 

здійснювався з виборчих партійних фондів 12. 

· Потребують правової конкретизації, уточнення норми, що регулю
ють проведення масових заходів передвиборної агітації - зборів, 

мітингів, бесід, зустрічей з виборцями. Законодавство, крім перерахо
ваних, допускає" ... іншу зручну для виборців форму" агітації без до
статнього тлумачення, що під цим (формою) розуміється. 

В Законі "Про вибори народних депутатів України" існують, зокре

ма, неузгодженості між нормами ст. 31 (ч. 2) та ст. 35 (ч. 7): перша по
кладає обов'язок на окружні виборчі комісії спільно з органами вико

навчої влади та місцевого самоврядування та об' єднаннями громадян 
сприяти , проведенню зустрічей з виборцями уповноважених осіб 

політичних партій, виборчих блоків партій, списки кандидатів від яких 

зареєстровані Центральною виборчою комісією; друга - не допускає 

уча~ті у передвиборній агітації державних установ, органів місцевого 

самоврядування та їхніх посадових і службових осіб, в тому числі 

голів, заступників голів, секретарів та членів виборчих комісій. 

Подібне спричинило до того, що окружні комісії, органи виконавчої 

влади і місцевого самоврядування, щоб не допустити порушень законо

давства, організовували зустрічі з виборцями так, що про час і місце 

відповідних заходів повідомляли і на ці заходи запрошували всіх упов

новажених осіб політичних партій, виборчих блоків партій. Крім того, 
під час проведення безпосередньо не пов' язаних з виборами відкритих 

офіційних заходів, які організовувалися органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування і на яких були (як правило, з власної 
ініціативи) присутні уповноважені особи від політичних партій, вибор~ 

чих блоків партій, на прохання останніх їм надавалася можливість ви

ступити перед учасниками цих заходів за їхньою згодою ІЗ. 
Крім того, Центральна виборча комісія при розгляді заяв і скарг ма

ла певні труднощі зі встановленням факту порушення чинного законо-
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давства суб'єктами, визначеними в п. 13 ст. 35 Закону, а саме: кандидата
ми у депуrати, які обіймають посади, у тому числі за сумісництвом, в ор

ганах державної влади, місцевого самоврядування, на державних 

підприємствах, у військових формуваннях, утворених відповідно до за

конів України, - оскільки важко було визначити, чи кандидІП", який 

обіймає певну посаду, виконує свої службові обов'язки чи веде передви

борну агітацію, коли бере участь у зібраннях, зустрічах, організованих не 

як передвиборні заходи, і особисто за себе під час цих заходів не агітує. 
Закон "Про вибори Президента України" більш детально регламен

тує питання, пов'язані з проведенням масових заходів передвиборної 

агітації. Однак деякі положення потребують додаткового уточнення. 

Наприклад, у ст. 31 Закону (ч. 4) передбачено, що місцеві органи ви
конавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, устано

ви, організації державної і комунальної форм власності, а також зміша

ної форми власності, де частка державної власності перевищує 25 від
сотків, зобов' язані безкоштовно надавати придатні для проведення масо

вих заходів передвиборної агітації приміщення у визначений виборчою 
комісією час, а територіальні виборчі комісії зобов' язані забезпечити 

рівні можливості для всіх кандидатів у Президенти України. Проте кри

терії визначення подібних приміщень законодавець не передбачає. 

Множинність цілей, етапів проведення агітації в референдних про

цесах - агітація "за" ("проти") пропозицію щодо оголошення рефе

рендуму, "за" ("проти") прийняття рішення винесення на референдум 
відповідного питання; агітація "за" ("проти") прийняття закону чи 

іншого рішення, що є предметом референдуму - не сприяють визна

ченню й на рівні універсальної дефініції. Ми намагаємося сформулю

вати подібне визначення в контексті змісту названих дій. На цій 

підставі агітацію в референдумах можна трактувати як сукупність 
форм і засобів поширення інформації суб'єктами, наділеними правом 
безперешкодної агітації, з метою оголошення чи не оголошення рефе

рендуму з відповідного питання, формування свідомого вибору грома

дян в день голосування з питань, винесених на референдум. 

Чинне законодавство детально не регламентує процедуру агітації у 

референдних процесах, що призводить до порушень визначених пра

вил їі проведення. З огляду на це слушною є думка про доцільність вре

гулювання форм здійснення агітації, обмеження агітаційної кампанії, 

правового статусу суб'єктів агітації, закріплення конституційно-право

вої відповідальності у формі визнання результатів голосування на все

українському (від себе додамо- і місцевому) референдумі недійсними 

в разі суттєвих порушень визначених положень процедури агітації 14. 
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Право громадян України, політичних партій, інших об'єднань гро

мадян, колективів підприємств, установ і організацій на передвиборну 

агітацію, агітацію в референдумах, як і інші встановлені законодавст

вом права - вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми 

кандидатів на виборні посади, їхні політичні, ділові та особисті якості, 

передвиборні програми політичних партій, виборчих блоків, право на 

інформацію про роботу виборчих, комісій з референдумів, включаючи 

визначення результатів голосування, результатів виборів, референ

думів, є важливою гарантією реалізації конституційних прав громадян 

на участь у виборах і референдумах. 

Водночас організаційно-правовий механізм здійснення багатьох з 

названих правоможливостей ще не досить досконалий. 

Зокрема, що стосується поінформованості виборців про , кандидата 

на виборні посади. Наприклад, законодавство зобов'язує дільничні 

комісії ознайомлювати виборців зі списками кандидатів, зареєстрованих 

в одномандатному виборчому окрузі, та їхніми передвиборними програ

мами (п. 4 c:r. 13 Закону "Про вибори народних депутю-ів України"). 
Проте виборцеві, щоб здійснити закріплене законом право вільно обго

ворювати, зокрема, особисті якості кандидата, необхідна, певно, інфор

мація про його доходи, доходи членів сім'ї, майно, наявність судимості, 

непогашеної і незнятої у встановленому законом порядку, тощо. Як пра

вило, подібних відомостей передвиборні програми не містять . 

За аналогією, потребує правового уточнення зміст даних про за

реєстрованих кандидатів у Президенти України, порядок ознайомлення 

виборців з якими передбачений Законом "Про вибори Президента Ук

раїни" (п. З ч. 4 ст. 15). 
Крім того, до ефективних форм одержання виборцями інформації 

про політичні партії, виборчі блоки, окремих депутатів на виборні по

сади належать збори, мітинги, зустрічі з виборцями тощо. Але оскільки 

організація таких масових заходів, за Законом, є одностороннім правом 

названих суб'єктів (ще обов'язком виборчих комісій), виникають певні 

протиріччя між відповідним правом самостійно визначати вид, форму 

передвиборної агітації і правом виборців на свідомий вибір серед бага

тьох претендентів. 

В сучасних умовах підвищується роль інформаційних технологій у 

виборчому процесі, при проведенні референдумів. Для вдосконалення 

інформаційного забезпечення виборчих кампаній на основі сучасної 

комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, телекомунікаційних 

засобів зв' язку, як вже зазначалося, Центральна виборча комісія України 

створилаЄІАС "Вибори", мета якої- забезпечення на рівні світових 

272 



оимог на всіх етапах виборчої кампанії оперативності та достовірності 

внедення інформації, високої швидкості передачі та обробки отриманих 

даних, надійного збереження та видачі опрацьованої інформації корис

тувачам тощо. Ця система розрахована на забезпечення інформаційної 

нідтримки виборчих кампаній та референдумів, що відбуваються в дер
жаві (виборів Президента України; виборів народних депутатів України; 

всеукраїнських та місцевих референдумів; місцевих виборів). 

Система "Вибори" має також забезпечити інформаційну підтримку 

никонання інших завдань, покладених на Центральну виборчу комісію, 

n також на органи державної виконавчої влади та місцевого самовряду
вання в частині, що сприятиме підготовці та проведенню виборів і ре

ферендумів. Функціонально система "Вибори" скЛадається з декількох 

врограмно-технічних комплексів (ПТК), частина з яких входить до 

складу таких основних підсистем: обробки підписних листів; первин

ІЮГО введення, обробки та передачі інформації (телекомунікаційна); 

інформаційно-аналітичного супроводу виборчого процесу та поточної 

rоботи Центральної виборчої комісії (інформаційно-аналітична); опри

щоднення інформації про хід та результати виборчої кампанії; фінансо

•ю-облікової; технологічної підготовки виборів та ін. 

Система має дворівневу ієрархічну архітектуру. Перший рівень -
центр збору та обробки інформації в Центральній виборчій комісії 

(центральний вузол); другий рівень- регіональний центр збору та об

робки інформації, яка надходить від окружних виборчих комісій 

(регіональний вузол) 15. 

Наприклад, центральною ланкою інформаційно-аналітичної підсис

•·еми (ІАП) "Вибори Президента України - 1999 р." було приймання та 
накопичення повідомлень про результати підрахунку голосів виборців у 

•·сриторіальних виборчих округах та виборчих дільницях при представ

ництвах України за кордоном, підрахунок голосів виборців у єдиному 

••огальнодержавному одномандатному окрузі, накопичення інформації в 

•шсі про результати голосування по територіальних виборчих округах у 

межах дільниць у центральному банку даних. Ці функції виконував 

функціональний комплекс задач "Приймання та оперативна обробка 

інформації", який забезпечив, зокрема, приймання оперативних повідо

мнень з територіальних виборчих округів, переданих до ЦВК підсисте

мою телекомунікацій; контроль оперативних повідомлень на наявність 

у них необхідних підписів і відсутність помилок та протиріч в інфор

мації; формування повідомлення "зворотного зв'язку" для інформуван

ІІІІ територіальної виборчої комісії про прийняття або вибракування 

ІІОВідомлення; розміщення всіх повідомлень в базі оперативних повідо-
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млень; інтерактивне введення повідомлень, отриманих з неелектронних 

джерел; перенесення даних з оперативної бази повідомлень до таблиць 

результатів голосування по дільницях та округах; оперативний підраху

нок (накопичення) результатів голосування в цілому по Україні; веден

ня протоколу обробки повідомлень; оперативний аналіз надходження 
інформації з територіальних виборчих округів та виборчих дільниць; 
відображення інформації у вигляді графіків та звітів та ін. 

Інформаційно-аналітична підсистема здійснює також накопичення 
та інформаційно-аналітичну обробку інформації в банку даних ЦВК, 
який містить поряд з оперативною інформацію про хід та результати го

лосування інформацію щодо суб'єктів та етапів виборчого процесу, аса

ме: облік територіальних виборчих округів та виборчих дільнИць; тери
торіальних, дільничних виборчих комісій; облік політичних партій та 

виборчих блоків партій- суб' єктів виборчого процесу; облік зборів ви

борців - суб' єктів висунення претендентів на кандидатів у Президенти 

України та їх рішень; облік претендентів на кандидатів у Президенти 

України; облік зведених відомостей про результати збору підписів ви
борців на підтримку претендентів на кандидатів у Президенти України 

та результатів їхньої перевірки; облік кандидатів у Президенти України; 

облік довірених осіб кандидатів у Президенти України; облік офіційних 
спостерігачів на виборах від суб'єктів виборчого процесу, іноземних 

держав і міжнародних організацій; облік скарг, заяв, звернень, що 

надійшли до ЦВК; облік рішень судів тощо. Результати · інформаційно

аналітичної обробки відображаються у формі відеограм, відповідних 

звітів, аналітичних довідок, графічного відбиття інформації. 

А на день виборів 31 жовтня 1999 р. в банку даних ЦВК було накопи
чено інформацію по 32 висуванцях у претенденти на кандидатів у Прези
денти України, по 19 претендентах, по 15 кандидатах, по 225 територіаль
них виборчих округах з урахуванням їхнього адміністраrивно-тери

торіального поділу та кількості виборців у межах кожної з 32 922 вибор
чих дільниць, інформацію щодо кількості надрукованих виборчих бюле

тенів для кожної дільниці, щодо кожного з 4950 членів територіальних ви
борчих комісій та аналітичну інформацію по 405 917 членах дільничних 
виборчих комісій з урахуванням суб'єктів подання їх кандидаrур, інфор

мацію щодо кожного з 2779 довірених осіб та 276 450 офіційних спос
терігачів, зареєстрованих у територіальних виборчих округах, інфор
мацію щодо 576 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжна
родних організацій тощо. Тільки п'ять таблиць бази даних чекали напов

нення інформацією - таблиці приймання результатів голосування. 

Згідно з регламентом перша інформація про хід голосування 
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31 жовтня з 225 територіальних виборчих комісій надійшла до 12 годи
ни, о цій же годині відбулася перша прес-конференція голови Комісії, 

котрий виступив з інформацією про хід голосування, аналізом актив

ності виборців по територіальних виборчих округах, регіонах, державі 

в цілому порівняно з попередніми виборчими процесами в Україні 16. 

Слід зазначити, що під час прес-конференцій вперше в Україні був 

застосований новий метод оприлюднення перебігу та результатів ви

борчого процесу з використанням мережі Інтернет. 

Інформація з Інтернет-сайту стала основою для телевізійних та 

радіотрансляцій про хід відповідних процесів. Було також сформовано 

відеороліки для ЗМІ з анімацією, графіками-, малюнками щодо інтер

nретації результатів голосування, що дало змогу оперативно поширю

вати інформацію. 

Переваги застосування такого методу висвітлення виборчої кам

нанії виявилися, зокрема, ще й в тому, що основні інформаційні ресур

си банку даних ЦВК, які розподілені у часі та за джерелами надходжен

ня щодо перебігу та результатів голосування по виборчих дільницях, 

територіальних виборчих округах, адміністративно-територіальних 

одиницях до рівня сільських районів та міст обласного значення, було 

надано для широкого використання. Інформацією WЕВ-сторінки в 

Інтернеті скористалися більш ніж 4 тис. користувачів (вітчизняних і за
рубіжних) з 21 тис. звернень 17. 

Свою унікальність названі Єдина інформаційно-аналітична систе

ма та Інтернет-сайт підтвердили і під час всеукраїнського референдуму 

16 квітня 2000 р. 
Практика парламентських і президентських виборів, всеукраїнсько

І "О референдуму свідчить про значимість і перспективність інфор

маційних технологій електронних засобів інформації в цих процесах. Є 

відстави думати про перспективність застосування ЄІАС "Вибори", ме

режі Інтернету. В зв'язку з цим актуальною є проблема про встановлен

ІІЯ правового статусу вказаної системи, їі структурних підрозділів, пра

ІІОВИХ засад застосування електронних засобів масової інформації. 

На сьогодні, наприклад, мінімальною правовою основою викорис

І'ttння ЄІАС "Вибори" в виборчих та референдних процесах є ст. 33 За
ону України "Про Центральну виборчу комісію". Вона, зокрема, 

'ІОкріплює право членів Центральної виборчої комісії на будь-яку 

Інформацію, що вводиться або виводиться з автоматизованої системи. 

Встановлено також, що під час процедури голосування автоматизо

щша інформаційна система використовується виключно для спостере

ження за ходом і результатами голосування. Тобто правовий режим за-
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стосування автоматизованої системи встановлений в межах одержання 

даних про хід і результатів голосування, тоді, як відомо, технологічні 

функції ЄІАС "Вибори" набагато ширші. 

Крім того, дані про результати голосування, отримані через автома

тизовану систему, є попередньою інформацією, що не має юридичних 

наслідків. А це означає, що подібна інформація має тільки проміжний 

характер. 

З огляду на те, що інформація, яка циркулює в системі ЄІАС "Ви

бори", є змістовною та функціональною, необхідно надати їй по

вноцінний юридичний статус. 

Мабуть, доцільно також реmаментувати порядок формування, збері

гання та використання банку даних системи, визначити правила доступу 

до подібної інформації, що зберігається в банках даних інших "зов

нішніх" користувачів (особливо до персональних даних), порядок захис

ту від несанкціонованого доступу та ін. На юридичному рівні необхідно, 

зокрема, врегулювати питання щодо порядку, форм громадського та дер

жавного контролю за функціонуванням названої системи, за досто

вірністю, об'єктивністю, повнотою відомостей, що оброблюються нею. 
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Розділ 8 
• 

ФІНАНСУВАННЯ 

ВИБОРШ І РЕФЕРЕНДУМІВ В УКРАЇНІ 

8.1. Правові проблеми фінаисування виборів 
Президента України 

Теоретичні та nравові засади фінансування виборів Президента 

Украіни та деякі nроблеми іХ реалізації. Фінансове забезпечення ви

борів є одним з найважливіших питань, що виникають у виборчому про

цесі будь-якої країни. Від чіткого та детального правового регулювання 

механізму фінансування в багатьох випадках залежить не тільки 

успішне проведения виборів, а й їх результат. Водночас, значна частина 

порушень виборчого законодавства пов'язана саме з фінансовими про

цедурами. З огляду на це фінансові питання, які регулюються виборчим 

законодавством, повинні бути детально регламентовані. В цій сфері, ще 

важлівіше, ніж в будь-якій іншій є необхідність повністю уникнути 

двозначності в розумінні правової норми, створити жорстку систему 

контролю за надходженням та використанням коштів, закріплену на за

конодавчому рівні. На жаль, українське виборче законодавство в частині 

регулювання питань фінансування поки що не можна вважати доскона

лим. Тому метою дослідження є як комплексний аналіз норм чинного за

конодавства в цій частині, так і аналіз проблем його реалізації та вироб

лення пропозицій щодо його вдосконалення. 

Для дослідження даної проблематики передусім треба визначити, 

що ж необхідно розуміти під фінансуванням виборів. Цей термін широ

ко застосовується у виборчому законодавстві, але його визначення чин

не законодавство не дає. Тому необхідно звернутися до деяких теоре

тичних надбань з цього питання. 

На думку доктора юридичних наук Є.І. Колюшина (Росія), під 

фінансуванням виборів доцільно розуміти всі дії, спрямовані на пряме 

та непряме фінансове та матеріальне забезпечення, що піддається 

фінансовій оцінці, підготовки та проведения виборів, не обмежене рам
ками виборчих кампаній І. Автор розрізняє пряме та непряме фінансу-
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вання виборів. Пряме фінансування- це перерахування, надходження, 

витрачання, облік, звітність та інші дії, що тягнуть за собою рух бюд

жетних та інших фінансових ресурсів держави, організацій, громадян, 

котрі можуть вплинути на волевиявлення виборців на виборах. Непря

ме фінансування виборів пов'язане з наданням фінансової і матеріаль

ної підтримки кандидатам, політичним партіям, наданням безкоштов

ного ·ефірного часу для цілей виборів, поширенням безкоштовної 

інформації про кандидатів, наданням податкових пільг, утриманням ви

борчих комісій, інформаційних систем, спрямованих на забезпечення 

виборів2. 
На думку російських вчених Васильєва В.І. та Постникона О.Є., 

фінансування виборів включає два різновиди фінансових операЦій: 

- всі операції виборчих комісій з бюджетними коштами, що 

виділені на підготовку та проведення виборів; 

- фінансові операції кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих 

блоків з залучення та витрачання коштів створюваних ними виборчих 

фондів. Ці операції вони визначають терміном "фінансування виборчих 

кампаній" 3. 

Вчені зазначають, що ці два блоки фінансових операцій мають 

істотні відмінності. Фінансування підготовки та проведення виборів 

здійснюється виключно за рахунок бюджетних коштів, які використо

вуються виборчими комісіями для фінансування організації виборчого 

процесу та для створення умов для рівноправної участі всіх кандидатів 

у виборах. Ці фінансові операції принципово відрізняється від фінансу

вання виборчих кампаній, яке є матеріальною основою самостійної 

конкурентної діяльності кандидатів, виборчих блоків при проведенні 

виборів 4. Існує істотна різниця між термінами "фінансування виборів", 
"фінансування виборчих кампаній" та "фінансування передвиборчої 

агітації". Детальніше це важливе теоретичне питання буде досліджене 

у підрозділі, який присвячений джерелам формування та порядку вико

ристання коштів особистих виборчих фондів кандидатами у Президен

ти України. 

На основі наведених вище теоретичних міркувань, а також 

аналізу законодавства та теоретичних положень, які будуть висвітлені 

далі , можна зробити спробу дати власне визначення фінансування ви

борів. Це є сукупність фінансових операцій виборчих комісій всіх 

рівнів по одержанню та витрачанню бюджетних коштів, виділених на 

підготовку та проведення виборів, а також кандидатів, політичних 

партій, виборчих блоків партій по утворенню особистих виборчих 

фондів та витрачанню коштів цих фондів. Слід зауважити, що за всіма 
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цими фінансовими операціями обов' язково здшснюється контроль, 

тому його проведення необхідно нерозривно пов' язувати з фінансу

ванням виборів. 

Існують дві теоретичні моделі фінансування виборів. Воно може 

здійснювагнея як виключно за рахунок державних коштів, так і за до

помогою використання поряд з державним недержавного фінансуван

ня. Як зазначає Колюшин Є.І., перша модель передбачає більш просте, 

на перший поrnяд, правове регулювання, але фактично призводить до 

цілої низки проблем, коли на вибори виділяються незначні державні ко

шти, а фактично витрачаються значні суми, які не підлягають обліку 5. 

Україна обрала другу модель фінансування виборів. Необхідно погоди

тися з вченим, що такий шлях є більш прийнятний. Автор зазначає, що, 

по-перше, таким шляхом іде більшість європейських країн. Їхній 
досвід свідчить, що держава в той чи інший спосіб фінансує вибори, 

прямо або опосередковано субсидує партії, засоби масової інформації, 

політичні фонди в зв'язку з їх участю у виборах. По-друге, цей шлях 

дає змогу використовувати недержавні кошти, послаблюючи ти самим 

навантаження на бюджети. По-третє, він дає можливість побудуваги 

різні моделі фінансування виборів з урахуванням регіональних особли

востей та дозволяє залежно від умов регулювати питому вагу держав

ного і недержавного фінансування, посилювати або послаблювати пра

вила використання тих чи інших коштів 6. 

Правові основи фінансового та матеріально-технічного забезпечен

ня виборів Президента України, а також перелік джерел та порядок ви
користання коштів на передвиборну кампанію кандидагів у Президен

ти України визначені Конституцією України, Законом України "Про ви

бори Президента України" від 5 вересня 1999 р., Законом України "Про 
Центральну виборчу комісію" від 17 грудня 1997 р., постановами 

Кабінету Міністрів України, постановами та методичними роз'яснен

нями Центральної виборчої комісії. 

Зокрема, ст. 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" 7 

визначає повноваження ЦВК щодо фінансового забезпечення підготов

ки та проведення виборів Президента України, народних депутатів Ук

раїни, всеукраїнського референдуму. ЦВК формує кошторис, розподіляє 

ІФшти, що виділяються з Державного бюджету України на фінансове за

безпечення підготовки та проведення виборів, діяльності окружних, 
дільничних виборчих комісій, контролює правильне та цільове викори

стання зазначених коштів, залучає до проведення перевірок працівників 

Міністерства фінансів України та органів Державної податкової служби 
України. Вона визначає порядок обліку та витрат бюджетних коштів, що 
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ІІИділяються на підготовку та проведення виборів, встановлює форми 
фінансового звіту виборчих комісій та фінансового звіту кандидатів, 
ІНtртій, виборчих блоків партій. Вона подає фінансовий звіт про витра

І и коштів Державного бюджету, виділених на підготовку та проведення 

киборів, до Рахункової палати України не пізніш як через три місяці з 
д11я офіційного опублікування результатів виборів або всеукраїнського 

rеферендуму. 

У зв'язку з розглядом даного питання слід зауважити, що в Україні 

Існує нагальна проблема неповного та несвоєчасного фінансування ви

щрів. Виходячи з інформації, наданої ЦВК, вона є традиційно найбо

точішою з усіх проблем, які виникають при організації виборчих про-

1\Ссів в Україні. При проведенні виборів Президента України у 1999 р. 
І\Я проблема постала ще більш гостро, ніж при проведенні виборів Пре

'Іидента у 1994 р. Ще в грудні 1998 р. під час розгляду проекту Закону 
України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ЦВК на підставі 
)\СТальних розрахунків подала до Верховної Ради свої уточнені і досить 

<жромні пропозиції (з урахуванням складної економічної ситуації у 

країні) щодо виділення на виборчу кампанію по виборах Президента 

України у 1999 р. з Державного бюджету 150,8 млн грн. В цю суму бу
но включено також З млн грн на фінансування виборів народних депу

татів України замість вибулих та 6 млн грн на погашення заборгова
ІІОсті по місцевих виборах 1998 р. Фактично виділено було тільки 
75 млн грн, а вже в ході виборчої кампанії додатково передбачено у 
Державному бюджеті ще 25 млн грн, бо недостатність коштів була оче
ІІидною. Всього на проведення виборів Президента у 1999 р. надійшло 
І ОО млн грн. Фактичні ж витрати на проведення двох турів голосуван

ня ( на проведення повторного туру кошти Державним бюджетом 
'JОвсім не були передбачені) становили 107,9 млн грн 8. 

Центральна виборча комісія також навела дані для порівняння об

сягу фінансування виборів Президента 1994 та 1999 років. Фактичні 
uитрати на ці цілі у 1994 р. становили 1657,5 млрд крб, або 131,4 млн 
дол. США ( за курсом НБУ на дату прийняття відповідної постанови 
Верховною Радою України, 1 дол. США- 12 610 крб). У 1999 р., як
що брати до уваги доларовий еквівалент коштів, на вибори Президента 

було закладено коштів у 6,6 раза менше. Така ситуація вимагала від 
керівництва ЦВК і територіальних виборчих комісій на місцях запрова
дження дуже жорсткого режиму економії коштів та серйозного контро

лю за їх раціональним витрачанням. В рамках цих заходів з метою зде

шевлення вартості послуг для організації виборчого процесу частина з 

них замовлялася та сплачувалася ЦВК централізовано. Так, у зв'язку з 
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дефіцитом коштів на придбання обладнання для 225 робочих станцій 
територіальних виборчих комісій у рамках створення першої черги 

Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" таке обладнання 

на час проведення виборів на умовах оренди було взято у компанії 

"Глобал Юкрейн". 

ЦВК зазначає, що незважаючи на складну економічну ситуацію в 
державі, напередодні 2000 р. Кабінет Міністрів України та Міністерст

во фінансів України знайшли можливість частково розрахуватися з ви

борчими комісіями за вибори 1999 р. в межах 1 ОО мл. грн, передбаче

них на вибори Президента Державним бюджетом України на 1999 р. 

(залишкова заборгованість склала 7,9 млн грн) 9. В цьому зв'язку, за
слуговує на підтримку пропозиція Голови ЦВК Рябця М.М. про те, що 

безпосередньо в Законі "Про вибори Президента України" необхідно 

передбачити норму, за якою для фінансування виборчої кампанії Дер

жавним бюджетом обов'язково передбачалися б кошти саме в тому 
розмірі, який визначений Центральною виборчою комісією за погод

женням із бюджетним Комітетом Верховної Ради України 10. 

Ст. 21 Закону "Про вибори Президента України" передбачає випа
док, коли бюджетні кошти несвоєчасно виділяються для фінансування 

виборів. У цьому разі згідно із Законом ЦВК має право звернутися до 

Національного банку України і у триденний термін отримати безвідсот

ковий кредит в межах коштів, передбачених Державним бюджетом на 

проведення виборів, та в розмірах, визначених ЦВК. Гарантом повер

нення такогО кредиту є Міністерство фінансів України. Такі кредити 
повинні бути повернені Національному банку не пізніш як через три 

місяці після їх одержання за рахунок коштів Державного бюджету. 

Але ця норма Закону "Про вибори Президента України" 11 практич
но не була реалізована. Закон України "Про Національний банк Ук

раїни", який був прийнятий дещо пізніше, зовсім заборонив кредитува

ти витрати Державного бюджету (ст. 54 зазначеного Закону встанов
лює, що НБУ забороняється надавати прямі кредити як у національній, 

так і в іноземній валюті на фінансування витрат Державного бюджету 
України) 12. Тому Центральна виборча комісія сформулювала низку 
конструктивних, на нашу думку, пропозицій, спрямованих на вирішен

ня цієї проблеми. У світі існують різні підходи до вирішення цього пи

тання. В більшості країн стабільної демократії принциповим положен
ням є те, що орган, який проводить вибори в державі, отримує повне 

фінансування виборчої кампанії ще до їі початку. Єдиним джерелом та

кого фінансування, як правило, є державний бюджет країни. Різними 

можуть бути форми та процедури надання коштів, необхідних для про-
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'' ')\СННЯ виборів, а саме : пряме фінансування за рахунок державного 

ІІІU/ІЖету; кредити банків під урядові гарантії з наступним їх відшкоду

ІІІІІІ НЯМ з державного бюджету; щорічна акумуляція коштів на вибори у 

{' ІІСціальному державному виборчому фонді у розмірі певного фіксова

Ін>rо відсотка від внутрішнього валового продукту держави (такий по

РНІІОК встановлений в США, і він є досить ефективним, тому що кош

ІІt в цьому фонді накопичуються поступово, і це не справляє такого 

ІІІачного навантаження на річний бюджет того року, коли проводяться 

11ибори) 13. ЦВК пропонує законодавчо надати можливість ко
мерційним банкам на конкурсній основі надавати кредити ЦВК для 

фінансування виборів під гарантії Уряду в разі несвоєчасного надход

ження коштів на ці цілі з Державного бюджету або обрати будь-який 
Інший з найбільш ефективних варіантів врегулювання цієї проблеми на 

·щконодавчому рівні 14. Такий підхід, на нашу думку, зняв би з порядку 
І\СНного існування цієї серйозної проблеми. 

Для здійснення більш глибокого аналізу процесів, які відбуваються 

11 зв'язку з фінансуванням виборів Президента, умовно можна виділи

І'И та розглянути два блоки питань, які становлять зміст цих процесів. 

Перший блок- це питання, пов'язані із здійсненням витрат на 

нідrотовку та проведення виборів Президента. 

Другий блок питань пов'язаний із залученням та використанням 

коштів на передвиборну кампанію кандидатами в Президенти України. 

Окресливши загальні теоретичні та правові засади фінансування 

ниборів Президента України та деякі проблеми їх реалізації, розгляне

мо перший блок питань . 

Здійснення витрат коштів, виділених з Державного бюджету 

Украіни, на підготовку та проведення виборів Президента Украіни. 

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про вибори Президента України" 
uитрати на підготовку та проведення виборів Президента здійснюють

ся Центральною виборчою комісією відповідно до затвердженого нею 

кошторису в межах коштів, передбачених на вибори в Державному бю

джеті України. Існує також Порядок фінансового забезпечення виборів 

Президента України, прийнятий спільно Центральною виборчою 

комісією, Міністерством фінансів та Державним Ощадним банком Ук

раїни 16 серпня 1999 р. 15. Ним визначено напрями, в яких проводять
ся видатки на вибори Президента України. Вони наступні : 

- здійснення Центральною виборчою комісією заходів з підготов

ки та проведення виборів; 

-здійснення територіальними та дільничними виборчими комісі-
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ями заходів з підготовки та проведення виборів і забезпечення діяль

ності цих комісій. 

Оплата видатків ЦВК та територіальних виборчих комісій 

здійснюється через органи Державного казначейства відповідно до 

вимог Тимчасової інструкції про порядок виконання державного 

бюджету. 

Центральна виборча комісія затверджує кошторис видатків на 

здійснення заходів з підготовки та проведення виборів у межах асигну

вань, затверджених у Державному бюджеті України. Головне уп

равління Державного казначейства України забезпечує оплату рахунків 

ЦВК відповідно до затвердженого нею кошторису на підставі первин

них документів, поданих комісією до оплати. Фінансування витрат 

здійснюється ЦВК через органи Державного казначейства згідно із за

твердженими комісією середніми нормами по відповідних напрямах 

видатків територіальних та дільничних виборчих комісій. На підставі 

цих середніх норм територіальна виборча комісія у десятиденний строк 

з дня прийняття рішення про їі утворення складає єдиний кошторис ви

датків територіальної та дільничних виборчих комісій на підготовку та 

проведення виборів і надсилає його на затвердження до ЦВК. Для 

відкриття особової справи та реєстраційного рахунку комісія подає до 

територіального органу Державного казначейства України за місцем 

свого розташування такі документи: 

- заяву на відкриття рахунку, підписану головою комісії та голо
вним бухгалтером; 

-Закон України "Про вибори Президента України"; 

- постанову ЦВК про утворення територіальних виборчих ок-

ругів; 

- рішення відповідної ради про утворення територіальних вибор
чих комісій; 

- довідку про включення до Єдиного державного реєстру під

приємств та організацій України, видану територіальним органом ста

тистики за місцем знаходження комісії із зазначення ідентифікаційного 
коду; 

- єдиний кошторис видатків територіальної виборчої комісії, за

тверджений ЦВК; 

- картку зі зразками підписів голови комісії, його заступника, го

ловного бухгалтера та відбитком печатки, засвідчену нотаріальною 

конторою за місцезнаходженням комісії; 

- довідку про обсяг асигнувань за кодами бюджетної класифікації 
видатків. 
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Після надання цих документів відкривається реєстраційний раху

нок, з якого здійснюються всі розрахунки та обслуговування заходів те

риторіальної виборчої комісії. 

Розрахункове обслуговування комісії територіальним органом Дер

жавного казначейства здійснюється згідно з договором, що укладається 
між ними. Останній на підставі наданих платіжних та первинних доку

ментів проводить платежі на користь суб'єктів, які виконуватимуть ро

боти або надаватимуть послуги виборчим комісіям. 

Дуже важливе значення мають питання матеріально-технічного за

безпечення діяльності виборчих комісій. Для їхньої роботи необхідне 

відповідне приміщення, інвентар, обладнання . Це питання врегульова

не постановою Центральної виборчої комісії від 8 липня 1999 р . .N!! 107 
"Про Нормативні вимоги до приміщення виборчої комісії, комісії з 

всеукраїнського референдуму, Примірний перелік обладнання та 
інвентаря, необхідних для виборчої комісії, комісії з всеукраїнського 

референдуму та про Примірний перелік видів послуг, що можуть нада

ватися цим комісіям за кошторисами видатків на підготовку і прове

дення виборів, всеукраїнського референдуму" 16. Відповідно до цього 
правового акта визначено види обладнання, що можуть надаватися в 

користування з оплатою згідно з кошторисами видатків виборчої 

комісії, а також види обладнання та інвентаря, які надаються комісіям 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, на 

території яких вони утворені та діють (ці органи відповідно до п. 11 
ст. 18 Закону України "Про вибори Президента України" зобов' язані 
створювати належні умови виборчим комісіям у здійсненні ними своїх 

повноважень). Визначено також вимоги до приміщення виборчої 

комісії, а також примірний перелік видів послуг, що можуть надавати

ся виборчій комісії за кошторисами видатків на підготовку та прове

дення виборів. Для територіальної (окружної) виборчої комісії ці по

слуги наступні: послуги автотранспорту, зв'язку, оренда та утримання 

приміщення, оренда технічних засобів для організації інформаційної 

підтримки виборчого процесу в рамках Єдиної інформаційно

аналітичної системи "Вибори", послуги місцевих державних архівних 

установ, залучення відповідних спеціалістів, технічних працівників. 

Для дільничної виборчої комісії перелік послуг дещо обмежений: по

слуги автотранспорту, зв' язку, оренда та утримання приміщення та за

лучення відповідних спеціалістів і технічних працівників. 

Як зазначає ЦВК, ці нормативи є правовою основою для організації 

належного матеріально-технічного забезпечення виборів та визначають 

цілком конкретні критерії для оцінки та створення належних умов ро-
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боти виборчих комісій. З метою раціонального використання бюджет

них коштів Центральною виборчою комісією при організації і прове

денні виборів Президента України у 1999-р. у повному обсязі було за
безпечене централізоване виготовлення та доставка територіальним 

виборчим комісіям у регіони друкованої продукції, обладнання, вибор

чої документації тощо (всього 14 найменувань) для організації виборів 
на загальну суму 14 млн. х:рн. До речі, таке центра,лізоване розміщення 
замовлень дало можливість ЦВК заощадити близько 5 млн грн бюджет
них коштів, що сприяло проведенню виборів Президента на належно
му рівні, незважаючи на гострий дефіцит бюджетних коштів 17. 

Виходячи з переліку видів послуг, що можуть надаватися ви

борчій комісії, видно, що для здійснення своїх повноважень виборчі 

комісії за потреби можуть користуватися автотранспортом. Централь

на виборча комісія врегулювала це питання своєю постаново19 від 

15 липня 1999 р., якою затверджено Порядок використання виборчою 

комісією автотранспорту та Типовий договір на транспортне обслуго

вування виборчої комісії 18. Згідно з цим правовим актом виборча 
комісія для реалізації заходів щодо організації та проведення виборів 

( доставка виборчої документації, обладнання для приміщень вибор
чих комісій і приміщень для голосування, канцелярського приладдя 

тощо) укладає з підприємством, організацією, установою будь-якої 

форми власності,. що може надавати транспортні послуги за без

готівковим розрахунком, договір на транспортне обслуговування . Але 

якщо за місцем розташування виборчої комісії немає такого 

підприємства, виборча комісія може укладати договір з фізичною осо
бою з~ типовим договором. Заборонено укладати договір з членом ви
борчої комісії, звільненим від виконання виробничих або службових 

обов' язків за основним місцем роботи. 

Вартість транспортних послуг складається з оплати праці водія, 
обов'язкових нарахувань на неї, відшкодування амортизації транспорт

ного засобу та вартості паливно-мастильних матеріалів. Оплата праці 
водія визначається залежно від робочого класу автомобіля та обсягу 

двигуна на підставі погодинної тарифної ставки з нарахуванням над

бавки за класність та доплши за роботу в умовах ненормованого робо
чого часу. Розрахунок амортизаційних відрахувань здійснюється на за

гальних підставах, визначених законодавством. Оплата вартості палив
но-мастильних матеріалів здійснюється відповідно до наказу Держав

ного департаменту автомобільного транспорту Міністерства транспор

ту України від 1 О лютого 1998 р. "Норми витрат палива і мастильних 
матеріалів на автомобільному транспорті" 19. Придбання їх здійсню-
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ється виконавцем роботи за готівку з подальшим відшкодуванням 

коштів за авансовим звітом. 

Для здіснення обліку роботи орендованого транспорту та оплати 

вартості транспортного обслуговування застосовується подорожній 

лист службового легкового автомобіля за формою, затвердженою нака

зом Державного комітету статистики України від 17 лютого 1998 р. 

"Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службо

вого легкового автомобіля та інструкції про порядок її застосування" 20. 

Оплата за послуги автотранспорту здійснюється за рахунок коштів, пе

редбачених відповідною статтею кошторису видатків виборчої ·комісії 

на підготовку та проведення виборів . 

Із загальної суми виплати за транспортне обслуговування приват

ним транспортом (оплата праці водія та відшкодування водієві аморти

зації транспортних засобів) справляється прибутковий податок та 

здійснюються інші обов'язкові відрахування. Кошти, використан:і ·ви

борчою комісією на транспортне обслуговування фізичною особоЮ в 

частині оплати їі праці та відшкодування їй амортизації автомобіЛЯ з 

нарахуваннями, відносяться на збільшення фонду заробітної плати та 

нарахувань на нього 21. 

Виходячи з того ж переліку послуг, що можуть надаватися виборчій 

комісії, слід зазначити, що до роботи в комісії у період підготовки та 

проведення виборів для організаційного, правового, технічного забез

печення здійснення комісією своїх функцій можуть бути залучені не

обхідні спеціалісти та технічні працівники. Це передбачено Порядком 

залучення до роботи у виборчій комісії спеціалістів і технічних 

працівників та оплати їх праці в період підготовки і проведення ви

борів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 

15 липня 1999 р. Цією постановою затверджена також форма трудової 
угоди між виборчою комісією та виконавцем робіт 22. Відповідно до 
Порядку виборча комісія укладає трудову угоду за встановленою фор

мою з відповідними спеціалістами та технічними працівниками з опла

тою їхньої праці в межах відповідної статті кошторису видатків на 

підготовку та проведення виборів. До роботи за трудовою угодою мо

жуть залучатися спеціалісти, технічні працівники, які не є державними 

службовцями. Для укладання трудової угоди виконавець має подати до 

виборчої комісії такі документи: паспорт; трудову книжку, якщо вико

навець не працює; документ про освіту (кваліфікацію), якщо робота по

требує фахової підготовки; довідку з місця роботи про займану посаду 

(для працюючих); довідку про ідентифікаційний код. У разі залучення 

до роботи особи, на яку покладаються обов' язки касира, або особи, ро-
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бота якої пов'язана з обслуговуванням матеріальних цінностей, з нею 
додатково укладається угода про повну матеріальну відповідальність. 

Розмір заробітної плати встановлюється залежно від обсягу та склад

ності виконуваних робіт, фахової підготовки виконавця і не може пере

вищувати розміру заробітної плати відповідних працівників місцевих 

органів державної виконавчої влади чи органів місцевого самовряду

вання. Порядок та строки оплати робіт, послуг визначаються трудовою 

угодою. Виконавцеві робіт у разі nридбання ним необхідних матеріалів 

відшкодовуються витрати згідно з поданими звітними документами. Із 

нарахованої виконавцеві заробітної плати стягується прибутковий по

даток та здійснюються інші обов'язкові відрахування. Кошти, викорис

тані виборчою комісією на оплату виконаних робіт за трудовою уго

дою, відносяться на .збільшення фонду заробітної плати та нарахувань 

на нього. 

До витрат на підготовку та проведення виборів Президента Ук

раїни відноситься також оплата праці членів виборчих комісій. 

Відповідно до ст. 17 Закону У1<раїни "Про вибори Президента Ук
раїни" оплата праці членів виборчих комісій, звільнених від виконан

ня виробничих або службових обов' язків за основним місцем роботи, 

а також пенсіонерів та осіб, що тимчасово не працюють, здійснюється 
відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. 

Розмір заробітної плати членів виборчих комісій, звільнених від вико

нання виробничих або службових обов'язків за основним місцем ро

боти, не може бути нижчим від середньої заробітної плати за місцем 
їхньої основної роботи. Згідно із Законом "Про вибори Президента 

України" була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 

7 червня 1999 р. "Про оплату праці членів територіальних і дільнич
них виборчих комісій по виборах Президента України" 23, якою було 
встановлено, що оплата праці цих осіб здійснюється відповідно до 

постанови цього ж органу від З лютого 1998 р . 24. Цим нормативним 
актом визначено розміри місячної заробітної плати членів виборчих 

комісій, звільнених від виконання виробничих службових обов' язків 

за основним місцем роботи, на період виборчої кампанії. У випадку, 

коли. їі розміри виявляються нижчими, ніж розміри заробітної плати 

за основним місцем роботи, то вона встановлюється на рівні остан
ньої, але не вище за розмір заробітної плати народного депутата Ук

раїни. Виплата заробітної плати членам окружної та дільничної ви

борчих комісій проводиться окружними виборчими комісіями за раху
нок видатків окружних та дільничних виборчих комісій для забезпе

чення . підготовки та проведення виборів. Постановою надане також 
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право голові окружної виборчої комісії виплачувати активним членам 
окружних і дільничних виборчих комісій у межах економії фонду за

робітної плати одноразову винагороду розміром до 1 ОО відсотків 
місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії після за

вершення їі роботи. Крім того, питання оплати праці та матеріально

го стимулювання членів виборчих комісій врегульовані Порядком на

рахування і виплати заробітної плати та одноразової допомоги членам 

територіальних і дільничних виборчих комісій по виборах Президен

та України, затвердженим спільним наказом Міністерства фінансів 

України і Міністерства праці та соціальної політики України. 

Як зазначає Центральна виборча комісія, положення ст. 17 Закону 
"Про вибори Президента України" потребують доsшрацювання. З ре

дакції ч. 1 ст. 17 випливає, що право на оплату праці мають не лише 
члени виборчих комісій, звільнені від виконання виробничих або 

службових обов' язків за основним місцем роботи, а також члени 

комісії з числа пенсіонерів та тимчасово не працюючих осіб. Таким 

чином, існуюча редакція статті не містить відмінності в оплаті праці 

між членами комісій з числа пенсіонерів (та осіб, які тимчасово не 

працюють), які мають працювати на платній основі чи на громадських 

засадах. Члени ЦВК (зокрема, Коваль М.І.) зазначають, що це не 

відповідає ні практиці, що склалася в діяльності виборчих комісій, ні 

вимогам відповідної Постанови Кабінету Міністрів України 25. Такі 
пропозиції необхідно, на наш погляд, обов'язково підтримати на зако

нодавчому рівні . 

Крім того, варто погодитися з думкою ЦВК стосовно того, що не

обхідно внести зміни та доповнення до Закону України "Про вибори 

Президента України" у частині фінансового забезпечення роботи 

членів виборчих комісій у день голосування, а також під час встанов
лення результатів голосування. Це необхідно з огляду на те, що Закон 

потребує безперервної роботи членів виборчих комісій у режимі 

засідання аж до підписання та передачі протоколу про результати голо

сування до виборчої комісії вищого рівня. Тому на законодавчому рівні 

необхідно передбачити виділення коштів на організацію триразового 

харчування членів комісій протягом двох діб, тим більше, що більшість 

членів виконують свої обов'язки на громадських засадах 26. 

Вимагає також врегулювання в Законі питання щодо оплати праці 

всім членам комісій, які працюють на громадських засадах у день голо

сування та під час встановлення результатів голосування. Як зазначає 

Коваль М.І. 27, робота саме в ці дні в комісіях, на виборчих дільницях 
не може прирівнюватися до звичайної участі в засіданнях комісій, що 
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здійснюється на громадських засадах. Вона потребує зІщчних фізичних 

та психологічних зусиль та повинна оплачуватися належним чином. 

Фінансове забезпечення виборів практично неможливо здійснюва
ти без печаток встановленого Центральною виборчою комісією зразка, 

якими забезпе~уються виборчі комісії. Зразки печаток територіальної 

та дільничної виборчих комісій по виборах Президента України вста

новлені постановою Центральної виборчої комісії від 15 липня 1999 р. 
N2 114 "Про зразки печаток територіальної та дільничної виборчих 
комісій по виборах Президента України" 28. Виготовлення печаток те
риторіальних виборчих комісій доручено Секретаріату ЦВК, а печаток 

дільничних виборчих комісій - відповідним територіальним виборчим 
комісіЯм. Для одержання дозволу на виготовлення печаток згідно з ли
стом г~~о~ного управління Адміністративної служби міліції мвс Ук
раїни ві~ 25 . серпня 1999 р. необхідно звернутися до відповідного орга
ну внутрішніх справ за місцем розташування виборчої комісії та пода

ти таю документи: 

- лист з проханням надати дозвіл на виготовлення печаток; 

- Закон України "Про вибори Президента України"; 

-рішення про утворення виборчої комісії; 

- копію постанови ЦВК про зразки печаток виборчих комісій; 

- ескізи печаток, підписані секретарем виборчої комісії, у двох 

примІрниках; 

- платіжне доручення про сплату за послуги дозвільної систе
ми29. 

Бухгалтерський облік бюджетних коштів, асигнованих на підготов

ку та проведення виборів, та складання бухгалтерської звітності 
здійснюється виборчими комісіями відповідно до Порядку обліку над

ходження та витрат бюджетних коштів, що виділяються на підготовку і 
проведення виборів, всеукраїнського референдуму, та звітності з цих 

питань виборчих комісій, · комісій з всеукраїнського референдуму, за
твердженого постановою Центральної виборчої комісії від 18 червня 
1999 р. Цією постановою затверджено також форму фінансового звіту 
виборчих комісій про надХодження та витрату коштів Державного бюд

жету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів зо. 
Відповідно до Порядку видатки, пов'язані з підготовкою та проведен

ням виборів, фінансуються за рахунок Державного бюджету України та 

розподіляються між комісіями згідно із середніми нормами витрат, за

твердженими ЦВК. Розпорядниками коштів є голова комісії (за його 

відсутності- заступник голови та бухгалтер). Картки із зразками їх 

пщписш та відбитком печатки для здійснення банківських операцій 
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'Jасвідчує нотаріальна контора за місцезнаходженням комісії. Комісії ви

користовують кошти лише за цільовим призначенням - на фінансове 

• 1абезпечення підготовки та проведення виборів у суворій відповідності 
·1 кошторисами витрат, які затверджує ЦВК. З огляду на те, що порядок 

оедення бухгалтерського обліку та звітності є спільним для виборів Пре

зидента України, народних депутатів та для всеукраїнського референду

му, більш детально його буде висвітлено в підрозділі, присвяченому 

фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню виборів народ

них депутатів . 
За використанням коштів, що виділяються з Державного бюджету 

на фінансове забезпечення виборів, здійснюється суворий контроль. 

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про Центральну виборчу 

комісію" та п. 2 ст. 15 Закону України "Про вибори Президента Ук
раїни" його проведення покладено на ЦВК. Він проводиться відповідно 

до Порядку здійснення контролю за використанням коштів, що виділя

ються з Державного бюджету України на фінансове забезпечення підго

·rовки та проведення виборів і всеукраїнського референдуму, затверд

женого постановою Центральної виборчої комісії від 18 червня 

1999 р. ЗІ. Контроль здійснюють також органи Державної контрольно
ревізійної служби України та Державного казначейства. За не

обхідності до проведення ревізій та перевірок залучаються працівники 

інших контролюючих органів і служб. Контроль здійснюється в два 

етапи. Необхідно зазначити, що порядок здійснення контролю за бюд

жетними коштами є аналогічним при проведенні виборів Президента, 

народних депутатів та всеукраїнського референдуму. Більш детальна 

інформація щодо цих етапів, а також щодо питань, які обов'язково 

з'ясовуються при проведенні ревізій та перевірок, міститься в 

підрозділі, присвяченому контролю за використанням коштів, що 

виділяються на підготовку та проведення виборів. 

Слід зазначити, що недоліком чинного Закону України "Про вибо

ри Президента України" є те, що в ньому (як і в жодному іншому ви

борчому законі) не виписано механізм правонаступництва виборчих 

комісій у зв'язку із закінченням строку їхніх повноважень і ліквідацією 

їх як юридичних осіб. ЦВК, виходячи з практики проведення виборів 

(зокрема член ЦВК Коваль М.І.) зазначає, що насамперед це стосується 

нереалізованих з різних причин під час проведення відповідної кам

панії фінансових зобов'язань комісій та їх майнових інтересів. Велике 

значення це має також для забезпечення гарантій соціального захисту, 

бо на практиці існують випадки, коли під час роботи у виборчих 

комісіях громадяни втрачають працездатність, стають інвалідами, що 
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призводить до появи регресних позовів. Тому на все це у виборчих 

комісій, які є юридичними особами та працюють на постійній основі, 

мають бути передбачені бюджетні кошти, і такі положення повинен 

містити закон 32. 

Необхідно також зауважити, що в Законі України "Про вибори Пре

зидента України" і в жодному іншому виборчому законі не врегульова

не питання щодо порядку відшкодування кредиторської заборгованості 

виборчих комісій по закінченні строку їхніх повноважень за умов неза

вершеного фінансування виборів у межах коштів, передбачених на ці 

цілі Державним бюджетом. Це питання потребує обов'язкового врегу

лювання в зв'язку з тим, що в Україні існує проблема неповного та не

своєчасного фінансування виборів та референдумів. Після того як ви

бори чи референдум завершуються і виборчі комісії припиняють свої 

повноваження, як правило, залишаються непогашені борги за надані 

цим комісіям підприємствами, установами та організаціями послуги. 

ЦВК зазначає (і, зокрема, член ЦВК Коваль М.І.), що така ситуація у 

цивілізованому суспільстві є неприпустимою, тому що вона руйнує 

правові засади відносин власності, завдає матеріальної та моральної 
шкоди учасникам та організаторам виборчого процесу. Необхідно пого

дитися з пропозицією ЦВК стосовно того, що відшкодування креди

торської заборгованості відповідних комісій по закінченні строку їхніх 

повноважень (за умов незавершеного фінансування виборів чи рефе

рендумів в межах передбачених на це бюджетних коштів) повинно 

здійснюватися Кабінетом Міністрів України до закінчення фінансового 
року, а за браком таких коштів, їх необхідно передбачити цільовим при

значенням у Державному бюджеті на наступний фінансовий рік 33. Це 
положення обов'язково має бути закріплене в Законі України "Про ви

бори Президента України" та інших законах про вибори і референдуми. 

Важливим блоком витрат, які фінансуються за рахунок Державного 
бюджету України, є фінансування передвиборної агітації кандидатів у 

Президенти України. Відповідно до статей 34 та 35 Закону України "Про 
вибори Президента України" фінансування передвиборної агітації 

здійснюється тільки за рахунок коштів Державного бюджету України та 

коштів особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти. Забороне

но використовувати з цією метою будь-які інші кошти. Що стосується 

порядку, джерел утворення та цілей, на які використовуються кошти 

особистих виборчих фондів, то вони будуть розrnянуті дещо пізніше. А 

за рахунок коштів, які виділяються з Державного бюджету України, 

відповідно до Закону "Про вибори Президента України", для всіх канди
датів у Президенти на рівних засадах проводиться ряд заходів. 
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Так, Центральна виборча комісія за рахунок цих коштів забезпечує 

виготовлення не пізніш як за 50 днів до дня виборів передвиборних rma
кariв кандидатів у Президенти (п. 5 ст. 31 Закону "Про вибори Прези

дента України"). Їхню форму, поліграфічне виконання та тираж (з розра
хунку по 1 О примірників кожного rтаката на кожну виборчу комісію) 
визначає ЦВК, і вони повинні бути однаковими для всіх кандидатів. 

Кандидатам надається право безrтатного користування державни

ми засобами масової інформації шляхом надання їм рівноцінногО -та 

однакового за обсягом часу мовлення на загальнодержавному рівні та 

в межах окремого виборчого окруrу (п. 1 ст. 32 зазначеного Закону) . 

Конкретний обсяг і час радіо- і телепередач, призначених для передви

борної агітації кандидатів на загальнодержавному рівні, встановлює 

ЦВК, а у територіальних виборчих округах - територіальні · виборчі 

комісії за погодженням із керівниками відповідних засобів масової 

інформації. 

Кандидати мають право на безплатне розміщення тексту своєї пе
редвиборної програми обсягом не більше чотирьох сторінок машино

писного тексту (7800 друкованих знаків) в однаковому поліграфічному 
виконанні в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" (п. 2 ст. 32 
вказаного Закону). 

ЦВК та територіальні виборчі комісії з коштів Державного бюд

жету України, виділених на проведення виборчої кампанії, оrтачують 

друкування передвиборних плакатів, час на державному радіо та те

лебаченні, друкування передвиборних програм кандидатів (п. З ст. 32 
Закону). 

Для проведення масових заходів передвиборної агітації місцеві ор
гани виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприєм

ства, установи, організації державної і комунальної форм власності, а 

також -змішаної форми власності, де частка державної власності пере

вищує 25 відсотків, безкоштовно надають придатні для цієї мети 

приміщення у визначений виборчою комісією - час. При цьому тери
торіальні виборчі комісії зобов'язані забезпечити рівні можливості для 
всіх кандидатів (п. 4 ст. 31 зазначеного Закону). 

Кандидати мають право додатково, за рахунок і в межах коштів 

особистого виборчого фонду, виготовляти та друкувати свої ·матеріали 

передвиборної агітації як у державних, так і недержавних періодичних 
друкованих виданнях на умовах рівної оплати за одиницю газетної 

площі, а також вести передвиборну агітацію як на державних, так і не

державних телерадіоканалах на умовах рівної оrтати за одиницю 

ефірного часу (п. 4 ст. 32 зазначеного Закону). 
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Тепер розг.лянемо блок питань, пов'язаний із залученням та вико

ристанням коштів особистих виборчих фондів кандидатами в Прези

денти України. 

Джерела формування та порядок використання коштів особис

тих виборчиХ фондів кандидатами в Президенти України. Порядок 
та можливі джерела утf!орення та використання особистого ви

борчого фонду кандидата в Президенти. Відповідно до статей 21 та 
35 Закону "Про вибори Президента України" кожен кандидЮ' у Прези
денти може мати особистий виборчий фонд. Російські дослідники Ва

сильєв В.І. та Постников О.Є. дають визначення виборчого фонду: це є 

сукупність грошових коштів, які в установленому законом порядку мо

жуть бути отримані кандидатом та витрачені на цілі самостійного про

ведення ним виборчої кампанії 34. З тексту п. 16 ст. 35 та п. 5 ст. 21 За
кону України "Про вибори Президею:а України" виruІИває, що кошти 

особистого виборчого фонду можуть використовуватися виключно для 

фінансування передвиборної агітації. На наш погляд, існує низка про

блем, пов'язаних з цими положеннями, які потребують аналізу. 

Передусім треба звернуrи увагу на те, . що необхідно чітко розрізня

ти терміни "фінансування передвиборної агітації" та "фінансування ви

борчої кампанії". Фінансування виборчих кампаній Васильєв В.І. та По

стников О.Є. визначають як фінансове забезпечення агітаційної, інфор

маційної, організаційної та іншої діяльності кандидатів, виборчих 

об' єднань, виборчих блоків та осіб, котрі їх підтримують організацій, 
спрямованої на обрання відповідного кандидата (списку кандидатів). 

Виходячи з цього, фінансування передвиборної кампанії включає фінан

сування передвиборної агітації та фінансування іншої діяльності канди

датів (інформаційної, організаційної тощо), тобто ці два поняття 
співвідносяться як ціле та його частина і не є тотожними. 

Згідно з основами теорії виборчого права передвиборча агітація є 
шостою стадією виборчого процесу. Як зазначає М.І. Ставнійчук, і ви

борче законодавство України, і подібне законодавство інших країн 

пов'язують завершення цієї стадії з передднем виборів. У день виборів 

агітація за каидидmв заборонена. Це загальне демократичне правило, 

що діє в усіх країнах світу, де проводяться вибори. Однак щодо почат

ку цієї стадії у виборчому законодавстві більшості країн єдності немає. 
Її поч!n'ком може бути день оголошення дати голосування (Польща, Ру
мунія), опублікування списків кандидатів Міністерством юстиції (Лит

ва), конкретно визначений день до дати голосування (15 днів Туреччи
на, 21 день -Ізраїль) 35. 
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В Україні відповідно до ст. 31 Закону "Про вибори Президента Ук
раїни" передвиборна агітація розпочинається після реєстрації претен

дента кандидатом в Президенти України Центральною виборчою 

комісією . Що стосується виборчої кампанії, то відповідно до ст. 36 За
кону "Про вибори Президента України" кандидати в Президенти з часу 

їхньої реєстрації Центральною виборчою комісією беруть участь у ви

борчій кампанії. 

Слід зазначити, що Закон України "Про вибори Президента Ук

раїни" не дає визначення цих двох понять і містить деякі неузгодже

ності в тексті окремих статей. Так п. 2 ст. 34 цього Закону забороняє ви
користовув<rrи інші кошти (крім коштів Державного бюджету та коштів 

особистих виборчих фондів.- Н.В.) для передвиборної агітації. П. 8 
ст. 35 зазначеного вище Закону забороняє використовув<rГИ інші кошти 
(крім коштів Державного бюджету та коштів особистих виборчих 
фондів. - Н.В.) для передвиборної кампанії. П. 16 ст. 35 Закону 
· акріплює, що кошти особистих виборчих фондів використовуються 
виключно на потреби передвиборної агітації. Аналіз цього Закону дає 

ІІідстави констатув<rrи, що в даному випадку терміни "передвиборна 

аrітація" та "виборча кампанія" застосовуються як тотожні. Такий 

nідхід. на наш погляд, не є правомірним. 

У зв'язку з проведеним аналізом можна зробити такий висновок: із 

ст. 35 необхідно вилучити п. 8, оскільки там йдеться лише про особис
тий виборчий фонд кандидата в Президенти, і цей пункт не відповідає 

змісту статті . Його навіть не можна перенести до ст. 21 Закону, яка ре
Іулює загальний порядок фінансового та матеріально-технічного забез

нечення виборів Президента, саме тому, що в ньому мова йде про ви

борчу камnанію. А з тексту всіх інших ст<rrей Закону абсолютно зро

'Jуміло: законодавець передбачав, що кошти особистих виборчих 

фондів кандид<rrів у Президенти використовуються лише на nотреби 

nередвиборної агітації кандидата, а не на nотреби виборчої камnанії, 

хоча, на наш nогляд, таке рішення не можна вважати вірним. 

Така думка, зокрема, nідтверджується nрактикою реалізації вибор~ 
•юго законодавства в Російській Федерації. Відповідно до раніше 

діючого Федерального закону "Про вибори деnутатів Державної Думи 
Федеральних Зборів Російської Федерації" цільове призначення ви

борчих фондів обмежувалося тільки фінансуванням передвиборної 

агітації. Таке обмеження робило неможливою оnлату значної частини 

консультаційних nослуг, організаційно-технічної діяльності та деяких 

інших робіт, які прямо не належать до nередвиборної агітації, але 

складають дуже вагому частину виборчої кампанії кандидатів. Тому 
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дуже часто такі роботи та послуги оплачувалися не через виборчі фон

ди, а іншими способами. Новий Федеральний закон більш широко 

сформулював цільове призначення виборчих фондів, визначивши його 

як фінансування виборчої кампанії вцілому, а не тільки такої П складо

вої частини, як передвиборна агітація 36. На наш погляд, такий пози
тивний досвід необхідно перенести в національне законодавство, що 

спричинить зменшення кількості порушень виборчого законодавства у 

фінансовій його частині. 

Перш ніж безпосередньо перейти до розгляду порядку утворення 

та використання коштів особистого виборчого фонду кандидатів у Пре

зиденти України, окреслимо деякі аспекти фінансування виборчої кам

панії в деяких інших країнах. 

Фінансування виборчої кампанії має дуже велике, а іноді й 

вирішальне значення для досягнення перемоги того чи іншого кандида

та на виборах. Питання фінансування - це ті питання, що повинні 

підлягати найбільш жорсткому контролю, а для цього вся інформація 
щодо фінансування повинна бути відкритою для виборців. Залежно від 

того, хто саме вніс пожертвування до особистого виборчого фонду кан

дидата, виборці можуть робити висновки про те, які особи або політичні 

сили будуть справляти вплив на дії та рішення кандид!tІа у випадку йо

го обрання. З практики проведення виборів у Російській Федерації вип

ливає, що ефективна система обнародування даних про фінансування 
виборчої кампанії залежить від таких трьох компонентів 37: 

а) звітність : закони та законодавчі акти (та повноваження органів, 

відповідальних за підготовку та проведення виборів по їх виконанню), 

що передбачають повний звіт про отримані та витрачені кошти на про

ведення виборчої кампанії кандид!trами та виборчими організаціями як 

до виборів, так і після них; 

б) доступність: інформація щодо фінансування виборчої кампанії 

повинна бути доступна на прийнятних умовах засобам масової інфор

мації, громадським організаціям, кандидатам, виборчим об'єднанням 

(включаючи опонентів) та іншим зацікавленим особам як в ході пере
двиборної кампанії, так і після неї; 

в) гласність: контроль, нагляд та опублікування засобами масової 

інформації наданої інформації про фінансування передвиборної кам

панії з метою інформування громадськості та утримання кандидатів та 
виборчих об'єднань від нецільового використання коштів та надання 

неточної фінансової інформації. 

У Сполучених Штатах Америки для забезпечення регулювання 

ролі коштів у передвиборних кампаніях використовуються такі методи: 
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а) встановлення контролю за видатками кандидатів -жорсткий 

контроль та звітність по надходженнях та видатках; 

б) впровадження обмежень на пожертвування з боку фізичних осіб; 

в) впровадження обмежень на розмір пожертвувань з боку політич

них партій; 

г) надання кандидатам вільного ефірного часу на каналах радіо- та 

телевізійних кампаній; 

д) можливе державне фінансування передвиборних кампаній кан

дидатш. 

Цікава також практика фінансування виборчих кампаній в США. 

На президентських виборах там повне державне фінансування одер

жують кандидати від партії більшості, якщо вони погоджуються його 

прийняти, замість того, щоб покладатися на приватні внески. Кандида

там у Президенти від партій меншості надається часткове державне 

фінансування, виходячи з показників відповідної партії на минулих 

виборах. Що стосується виборчих кампаній кандидатів, які балотують

ся на виборах до Конгресу США, то державне фінансування для них 

взагалі не передбачене. Вони повністю фінансуються за рахунок при

ватних внесків, розмір яких обмежується законом. 

Дуже своєрідним є також процес мобілізації державних коштів для 

фінансування передвиборних кампаній в США. Там законом передба

чено створення окремого фонду в межах Казначейства, що має назву 
"Фонд для фінансування виборчої кампанії по виборах Президента". 

Шляхом здійснення певної позначки у своїй податковій декларації, ко

жен платник податків в США може засвідчити своє бажання про те, 

щоб 3 долари із суми його податкового платежу були переказані на ра
хунок даного фонду. Таким чином, кошти нагромаджуються на рахун

ку вказаного фонду протягом всіх чотирьох років, які передують прове

денню президентських виборів, а потім використовуються для фінансу

вання виборчих кампаній кандидатів у Президенти, які мають право на 

державне фінансування. Завдяки такому механізму мобілізації коштів, 

у США досягнуто ситуації (починаючи з 1976 р.), коли кошти для 
фінансування виборчої кампанії кандидатів є наявними від самого їі по

чатку. В зв'язку з цим не потрібно чекати, поки Конгрес виділить кош

ти на вказані цілі. Але й тут є певні проблеми, пов'язані з тим, що об

сяг виплат кандидатам у Президенти, які мають право на державне 

фінансування, перед кожними наступними виборами збільшується з 

урахуванням інфляції, а та сума, яку платники податків можуть пе

реказати на рахунок вказаного фонду, залишається незмінною. В зв'яз

ку з цим, а також з тієї причини, що недостатня кількість платників 
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спрямовує частину своїх податкових платежів до фонду, не можна бу111 

впевненими, що у фонді для наступних виборів Президента буде до 

статньо коштів. Таку ситуацію американські спеціалісти вважають npo 
галиною у чинному виборчому законодавстві 39. 

Застосування в законодавстві України цих та інших підходів щодо 
фінансування ·виборів, опрацьованих зарубіжною практикою, могло б 
сприяти більш досконалому правовому регулюванню фінансування ВІ1 · 

борів та референдумів. 

Тепер розглянемо порядок та можливі джерела утворення особис

того виборчого фонду кандидата в Президенти України". Він визначе

ний Законом України "Про вибори Президента України". Цим самим 

Законом передбачено ряд суб'єктів, які не мають права вносити свої по

жертвування до зазначених особистих виборчих фондів. 

Особистий виборчий фонд кандидата в Президенти України утво-

рюється за рахунок: 

- власних коштів кандидата; 

- коштів політичних партій; 

- пожертвувань громадян України; 

- пожертвувань юридичних осіб, зареєстрованих в Україні. 

Є недійсними будь-які умови, домовленості чи угоди між пожерт
вувачем і кандидатом, партією (блоком) щодо коштів, які перерахову
ються ДО ЦЬОГО фонду. 

Виборчий фонд не може бути утворений за рахунок пожертвувань 

такого походження: 

-від підприємств, установ і організацій, що утримуються за раху

нок Державного бюджету України або бюджету місцевого самовря

дування; 

- від державних органів та органів місцевого самоврядування; 
- від іноземців та осіб без громадянства; 
- від іноземних юридичних осіб; 

- від підприємств з іноземними інвестиціями; 

- від благодійних організацій; 

-від релігійних об'єднань; 

- від підприємств, організацій та установ, що мають заборго-
ваність перед бюджетами всіх рівнів; 

- від анонімної чи підставної особи; 

- від пожертвувача, який не має адреси чи має таку, за якою не-

можливо його відшукати. 

Такі пожертвування не повинні приймати установи банків. Якщо до 
особистого виборчого фонду кандидата в Президенти все ж перераху-
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щши кошти суб'єкти, які не мають на це права, ці кошти за рішенням 

І ~ ептральної виборчої комісії перераховуються до Державного бюдже

•У України, а відділенням Банку стягується за це комісійний збір у 

розмірі одного відсотка від суми, що перераховується. 

Слід зазначити, що Закон України "Про вибори Президента Ук

раїни" в цій частині, на наш погляд, має певні недоліки. Так, ст. 21 п. 6 
·га ст. 35 п. І регулюють одне й те саме питання - порядок утворення 

uсобистих виборчих фондів кандидатів у Президенти. Але перелік тих 

суб'єктів, які не мають права вносити свої пожертвування у зазначені 

фонди, не співпадає- у ст. 21 порівняно зі ст. 35 він є неповний (не пе
рераховані такі суб'єкти: іноземці та особи без громадянства, іноземні 

юридичні особи, благодійні організації, релігійні об'єднання, 

нідприємства, організації та установи, що мають заборгованіс;ь перед 
бюджетами всіх рівнів). Тому, на наш погляд, у ст. 21, яка регулює за
І'альні засади фінансового та матеріально-технічного забезпечення ви

борів Президента, необхідно у п . 6 надати повний перелік зазначених 
суб'єктів (щоб не вводити в оману виконавців Закону) або, що буде 
більш логічним, просто зробити посилання на ст. 35, яка безпосередньо 
регулює порядок утворення особистих виборчих фондів . 

Під час проведення виборів Президента України в 1999 р. за ре
зультатами перевірок було виявлено незаконних пожертвувань до осо

бистих виборчих фондів кандидатів на загальну суму 102 тис. 870 грн. 
Але у зв'язку з існуючими недоліками Порядку формування особистих 

виборчих фондів, який буде проаналізовано далі, не вдалося вилучити 

до бюджету всі кошти, що надійшли з порушенням законодавства на за

гальну суму 39,99 тис. грн 40. 

Кандидат у Президенти визначає з числа довірених осіб розпоряд

ника особистого виборчого фонду. Оплата робіт і послуг з особистих 

виборчих фондів може здійснюватися лише в безготівковому порядку. 

П. 5 ст. 35 Закону визначено, що за письмовою заявою кандидата в 
Президенти Ощадний банк України за місцем розташування Централь

ної виборчої комісії зобов'язаний відкрити рахунок з грифом "Вибор

чий фонд" на ім'я цього кандидата. Існує Порядок формування особи

стих виборчих фондів кандидатів у Президенти України та здійснення 

контролю за надходженням, достовірністю обліку і використанням їх 

коштів та звітності про них, затверджений постановою Центральної ви

борчої комісії від 24 червня 1999 р. N!! 99 (зі змінами та доповнення
ми) 41 . Ним урегульовано процедуру відкриття та закриття банківських 
рахунків особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти, надхо

дження і використання коштів виборчих фондів та їхнього обліку та 
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звітності про них, а також порядок здійснення Центральною виборчою 

комісією, Ощадним банком України та Державною податковою 

адміністрацією України контролю за надходженням, достовірністю 

обліку та використанням коштів виборчих фондів. Вказаним порядком 

визначено, що кандидат має право відкрити один рахунок для форму

вання виборчого фонду і лише в національній валюті. Рахунок відкри

вається у Печерському відділенні N!! 3715 м. Києва Ощадного банку Ук

раїни з грифом "Виборчий фонд" на балансовому рахунку N!! 2620 "По
точні рахунки фізичних осіб" відповідно до вимог Національного бан

ку України за письмовою заявою кандидата, поданою ним особисто або 

його довіреною особою, визначеною розпорядником виборчого фонду. 

Крім письмової заяви особисто кандидатом чи його довіреною особою 

-розпорядником виборчого фонду відділенню Банку повинні бути по

дані такі документи та відомості: 

-паспорт; 

...,.-, . ідентифікаційний номер кандидата згідно з Державним ре

єстром фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових пла

тежів; 

- посвідчення кандидата чи довіреної особи - розпорядника ви

борчого фонду, видане Центральною виборчою комісією; 

- нотаріально засвідчене доручення від кандидата на право 

довіреної особи відкривати рахунок та розпоряджатися коштами ви

борчого фонду; 

- письмове звернення за встановленою формою Центральної ви

борчої комісії щодо відкриття рахунку; 

-заповнені в установленому порядку та завірені Центральною ви

борчою комісією три картки зі зразками підписів кандидата та довіре
ної особи - розпорядника виборчого фонду. 

Розпорядником виборчого фонду може бути одночасно сам канди

дат і ·лише одна його довірена особа. 

Відділення Банку повідомляє про відкриття рахунку виборчого 

фонду Центральну виборчу комісію та Державну податкову 

адміністрацію України на другий день після його відкриття листом за 

встановленою формою. Кандидат у Президенти оприлюднює в газетах 

"Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також, за його бажанням, в 

інших друкованих засобах масової Щформації за визначеною формою 

інформацію для виборців про відкритий рахунок виборчого фонду та 

його реквізити. Витрати на оприлюднення зазначеної інформації фінан

суються за рахунок коштів виборчого фонду кандидата. 

За відкриття та закриття рахунків виборчих фондів комісійні збори 
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не стягуються. Відсотки на кошти, що надійшли на рахунки виборчих 

фс;шдів, відділення Банку не нараховує. Прибутковий податок з канди

дата ца кошти виборчих фондів, отримані, обліковані і використані в 

установленому порядку, не нараховується і не сплачується. Податок на 

додану вартість при розрахунках за виконані роботи чи послуги спла
чується за рахунок виборчого фонду. 

Законом "Про вибори Президента України" визначено загальний 

максимальний розмір особистого виборчого фонду кандидата в Прези

денти - він не може перевищувати 1 ОО ООО неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (на даний час 1 млн 700 тис грн.). Причо
му обмежений розмір пожертвування однієї юридичної чи фізичної 

особи - він не може перевищувати 1 ОО неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (на даний час 1 тис. 700 грн). Кошти (або їхня части
на), які надійшли понад максимальний розмір фонду, повертаються по

жертвувачеві за його рахунок (стягується комісійний збір у розмірі од

ного відсотка від суми, що повертається). Сума внеску кандидата в 

Президенти України, політичної партії чи виборчого блоку партій -
суб'єктів в.исування претендентів на кандидата в Президенти України 

обмежується лише розміром особистого виборчого фонду. Як свідчить 

практика проведення виборів Президента України у 1999 р., неврегуль
ованість законодавством питання розміру пожертвування до особисто

го виборчого фонду саме цих суб'єктів призвела до того, що в деяких 

випадках основна частина коштів надходила саме з цих джерел. Це не 

дозволяло Державній податковій адміністрації України провести пе

ревірку походження цих коштів, особливо.коли вони перерахавувалися 

політичними партіями. Таким чином, виникла реальна можливість ви

користовувати політичні партії як посередника та обходити встановлені 
обмеження 42. Цей недолік Закону "Про вибори Президента України" 
необхідно усунути. 

Пожертвування до виборчих фондів від юридичних та фізичних 

осіб- суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в Україні, 
перераховуються установами банків України, в яких відкриті їхні рахун

ки у безготівковій формі. При цьому в платіжному дорученні зазнача

ються всі передбачені реквізити, а в рядку "Призначення платежу" 

обов'язково надається закодована інформація за встановленим зразком. 

Від громадян пожертвування приймаються за наявності паспорта 

або документа, що посвідчує особу громадянина та громадянство Ук

раїни. Як правило, їх приймають установи Ощадного банку України 

як у готівковій, так і у безготівковій формі. За відсутності в населено

му пункті такої установи, пожертвування приймаються відділеннями 
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зв'язку у готівковій формі. Громадянин повинен зазначити " 
платіжному дорученні такі відомості про себе: прізвище, ім 'я, ІНІ 
батькові (повністю), ідентифікаційний номер, домашню адресу. УстІІ 

нова банку або відділення зв'язку звіряє їх з даними паспорта чи 110 
кумента, який посвідчує особу. В дорученні також зазначається ном р 

рахунку виборчого фонду, прізвище, ім'я, по батькові кандидата та су 
ма пожертвування. 

Законом "Про вибори Президента України" та Порядком форму 

вання особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти визначе

но, що кандидат має право відмовитися від коштів, що надійшли віJ\ 

пожертвувача. Для цього він подає заяву до установи, в якій відкрито 

рахунок його особистого виборчого фонду, та платіжне доручення 

про повернення коштів. Ці кошти повертаються згаданою установою 

пожертвувачеві за його рахунок ( стягується комісійний збір у розмір і 

одного відсотка від суми, що повертається). Ці кошти не враховують

ся при обчисленні максимально дозволеного розміру особистого ви

борчого фонду кандидата. 
Зазначеним вище ним Порядком передбачено, яким чином і на що 

можливе використання коштів виборчих фондів. Вони використовують

ся на оплату: 

- виготовлення та оприлюднення відео- та аудіозаписів; 

- видання та поширення друкованих періодичних видань й інших 

друкованих агітаційних матеріалів. В них обов'язково мають бути за
значені: відомості про автора видання, тираж, номер замовлення; назва 

та адреса підприємства, що виконувало замовлення; 
-виступів кандидатів у засобах масової інформації. Відповідно до 

Закону "Про вибори Президента України", агітація у недержавних за

собах масової інформації обмежується лише можливостями власного 

виборчого фонду на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну 

площу для кандидатів у Президенти; 

- за придбання канцтоварів, паперу; 

- транспортних послуг у зв'язку з проведенням передвиборної 
агітації; 

- оренди технічних засобів для проведення агітації; 

-витрат, пов'язаних з проведенням передвиборних зборів, зустрі-

чей з виборцями, мітингів, демонстрацій; 

- інших цільових заходів для ведення передвиборної агітації. 

Заборонено придбання за рахунок коштів виборчих фондів будь

яких технічних засобів та матеріальних цінностей довгострокового ви
користання. 
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Виконання робіт, послуг за рахунок коштів виборчих фондів 

оформляється в письмовій формі шляхом складання угод, рахунків, 

ІКТів, накладних тощо. З фізичними особами, які залучаються до вико

Ішння робіт, пов'язаних з організацією та проведенням передвиборної 

н·ітації за плату, також укладається відповідна угода. Виконання робіт 

(11ослуг) обов'язково підтверджується актами або накладними, підпи

. ними розпорядником виборчого фонду. 
Згода кандидата на виконання певних робіт (послуг), підтверджена 

ІІОкументами, повинна подаватися до редакції друкованого видання, те

нерадіокампанії, на підприємство, що здійснює виготовлення (друк) 

н·ітаційної продукції, при оформленні замовлень на розміщення 

ш·ітаційних передвиборних матеріалів на підтримку кандидата. 

Відділення Банку подає відомості про надходження на рахунок і 

нитрачання коштів виборчих фондів Центральній виборчій комісії та 

f!,ержавній податковій адміністрації України, які відповідно до Закону 

"Про вибори Президента України" здійснюють контроль за цим, а та

кож кандидатові чи його довіреній особі - розпорядникові особистого 

виборчого фонду за їхніми зверненнями. 

П. 17 ст. 35 вказаного Закону визначає, що використання коштів 
особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти припиняється за 

11ень до виборів. Відділення Банку припиняє всі фінансові операції що

до витрачання коштів, перераховує їх залишки до Державного бюдже

ту України (при цьому надсилає до ЦВК повідомлення про дату та су

му перерахованих коштів) і закриває рахунки на підставі опублікуван

ня Центральною виборчою комісією результатів виборів. Кандидати, 

які балотуються на повторне голосування, мають право розпоряджати

ся коштами, що залишилися на рахунках, про що ЦВК повідомляє 

відділення Банку, а рух коштів на зазначених рахунках припиняється за 

день до дня повторного голосування. 

Фінансовий звіт за формою, встановленою ЦВК, підписаний осо

бисто кандидатом, подається до відділення Банку не пізніш як за день 

до дня виборів. До подання звіту розпорядник виборчого фонду 

вирішує питання щодо обов'язкового повернення на рахунок фонду 

всіх невикористаних коштів, перерахованих виконавцям за угодами 

(договорами). Відділення Банку на другий день після виборів передає 

до ЦВК фінансовий звіт, завірений керівником відділення Банку. Його 
публікує ЦВК у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не 

пізніш як на сьомий день після дня виборів. 

Слід зазначити, що в Законі України "Про вибори Президента Ук

раїни" (ст. 34 та 35) зафіксовано, що фінансування передвиборної кам-
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панії повинно здійснюватися тільки за рахунок коштів Державного бю

дже-rу України та коштів особистих виборчих фондів кандидатів у Пре

зиденти. При цьому заборонено використовувати для цих цілей будь

які інші кошти. Але значною прогалиною згаданого Закону є те, що не 

є врегульованим питання щодо здійснення пожертвувань у натуральній 

формі. Виходячи з цього, фактично немає заборони надавати кандида

там безплатно будь-які матеріальні цінності, що необхідні для прове

дення передвиборної кампанії. Це можуть бути друкована продукція 

агітаційного характеру, певні товари з агітаційною символікою тощо. 

Згадане призводить до безконтрольності та відсутності звітності кан

дидатів по таких пожертвуваннях. Тому конче необхідно розробити 

відповідний механізм для усунення цього значного недоліку в чинному 

Законі. 

Правові засади здійснення контролю за джерелами надходжен

ня, достовірністю обліку та витратами коштів особистих вибор

чих фондів кандидатів у Президенти Украіни. Для уникнення зло

вживань та порушень чинного законодавства щодо залучення та витра

чання кандидатами у Президенти коштів особистих виборчих фондів 

існує спеціальна система контролю. Законами України "Про вибори 

Президента України", "Про Центральну виборчу комісію", Порядком 

формування особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти Ук

раїни та деякими іншими нормативними актами визначено, яким чином 

здійснюється контроль за джерелами надходження, достовірністю 
обліку та витратами коштів особистих виборчих фондів кандидатів у 

Президенти України. Контроль провадять Центральна виборча комісія, 

Державна податкова адміністрація України та відділення Ощадного 

банку України. 

Центральна виборча комісія: 

- контролює відкриття рахунків виборчих фондів та здійснює 

їхній облік; 

- здійснює контроль за надходженням та використанням коштів 

виборчих фондів, залучає до проведення відповідних перевірок 
працівників органів Державної податкової адміністрації України, а та
кож відділення Банку; 

- розглядає скарги, заяви, звернення учасників виборчого процесу 

з питань додержання чинного законодавства при формуванні та викори

станні коштів виборчих фондів, за необхідності організовує перевірки 

та ревізії із залученням працівників Міністерства фінансів України, 

вживає заходів щодо усунення виявлених порушень і приймає рішення; 
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- забезпечує Державну податкову ад,.м1юстрацію України не-. 
обхідною інформацією щодо відкритих рахунків виборчих фондів; 

- приймає рішення за повідомленнями банків, органів державної 

нодаткової служби за результатами перевірок про перерахування до 

J(ержавного бюджету коштів, що надійшли до виборчих фондів ,з пору
шенням чинного законодавства, а також залишків коштів на рахунках 

киборчих фондів кандидатів у разі їх вибуття з балотування; 

- приймає не пізніш як у триденний строк після дня виборів 
фінансові звіти кандидатів; 

- у разі виявлення порушень фінансового законодавства вносить 

нодання до органів державної податкової служби та правоохоронних 

органів щодо притягнення до відповідальності Юридичних та фізич
них осіб; 

- узагальнює результати контролю та розробляє заходи щодо усу- . 
нення причин виявлених порушень; 

- повідомляє відділення Банку про зняття з балотувания канди

датів і припинення руху коштів на рахунках їхніх виборчих фондів. 
Державна податкова адміністрація України: 

-здійснює контроль за надходженням і використанням коштів ви
борчих фондів; 

-у разі виявлення фактів надходження до виборчих фондів коштів 
з порушенням чинного законодавства проводить перевірки, матеріали 

яких надсилає до ЦВК, та повідомляє відділення Банку для прийняття 

відповідних рішень; 
- інформує ЦВК про факти нецільового використання коштів; 
-за необхідності проводить перевірки юридичних і фізичних осіб, 

які надавали товаро-матеріальні цінності або виконували роботи (по
слуги), пов'язані з організацією та проведенням передвиборної агітації, 
з порушенням чинного законодавства; 

- за дорученням ЦВК проводить перевірки скарг, заяв, звернень з 

питань дотримання фінансової дисципліни щодо формування виборчих 

фондів та використання їхніх коштів; 

- надсилає до ЦВК узагальнену інформацію щодо виявлених по

рушень та вжитих заходів не пізніш як через три дні після дня виборів 

окремо по кожному кандидатові; 

Органи державної податкової служби за необхідності здійснюють 
позапланові виїзні перевірки (у тому числі й повторні) відповідних 

суб'єктів господарювання з питань надходження та використання 
коштів виборчих фондів. 

Питання щодо необхідності здійснення контролю з боку Державної 
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податкової адміністрації України за використанням коштів особистих 
виборчих фондів кандидатів у Президенти є дискусійним. Існують до

сить виважені пропозиції щодо доцільності закріплення цих функцій за 
Державною контрольно-ревізійною службою 43. 

ВідділеНЮJ Ощадного банку України: 
- відкриває рахунки виборчих фондів, веде облік надходження та 

витрачання коштів; 

- надсилає до ЦВК відомості щодо надходження та використання 

коштів виборчих фондів; 

- щоденно надсилає до Державної податкової адміністрації Ук

раїни відомості щодо надходження та використання коштів на рахунках 
виборчих фондів; 

- здійснює вхідний контроль за надходженням коштів до вибор
чих фондів стосовно їхнього походження, розмірів пожертвування та 
їхнім витрачання. Якщо виявляє порушення при надходженні коштів, 

припиняє їхній рух до прийняття ЦВК рішення та повідомляє про це 

ЦВК та розпорядника виборчого фонду; 

- надає органам Державної податкової служби при здійсненні ни
ми перевірок необхідні документи; 

- припиняє рух коштів на рахунках виборчих фондів за день 

до виборів, подальші перерахування коштів здійснює лише за рішен

ням ЦВК; 

- засвідчує фінансові звіти кандидатів; 

- перераховує у безспірному порядку залишки коштів виборчих 

фондів до Державного бюджету у триденний строк після опублікуван

ня ЦВК результатів виборів, а про дати та суми перерахування повідо
мляє ЦВК; 

- перераховує до Державного бюджету кошти виборчих фондів на 
бюджетні рахунки. 

П. З ст. 33 Закону "Про вибори Президента України" заборонено про
водити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям 

безплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, цінних паперів, гро
шей, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей. Якщо до вибор

чих комісій надійшли заяви, скарги щодо такого порушення, вони негай

но надсилають їх до органів внутрішніх справ для проведення перевірки 

та реагування (п. 17 ст. 33 Закону "Про вибори Президента України") . 

Наприкінці слід відзначити, що питання контролю за надходжен
ням і витратами коштів особистих виборчих фондів кандидатів у Пре

зиденти і, особливо, відповідальності порушників законодавства за ре
зультатами такого контролю врегульоване чинним виборчим законодав-
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ством не на належному рівні. На наш погляд, для вирішення цієї про

блеми, а також комплексу інших проблем, які були проанаЛізовані ви

ще, необхідна обов'язкова розробка та прийняття окремого Закону Ук

раїни "Про фінансування виборів та референдумів в Україні", який де

тально врегулЮвав би питання фінансування як виборів ПрезидеІПа, 

народних депутатів України, всеукраїнського референдуму, так і місце

вих виборів і референдумів. Причому це необхідно зробити ще до по

чатку виборчої кампанії по найближчих виборах - виборах народних 

депутатів України 2002 року. 

8.2. Проблеми правов01·о регулювания фінансування виборів 
народних депутатів Україин 

Забезпечення належного рівня правового регулювання фінансуван

ня виборів в Україні є проблемою гострою й актуальною. З одного бо

ку, їі обумовлює недосконалість виборчого законодавства України в су

часний період, пошуки оптимальної моделі виборчої системи та вибор

чого процесу, з іншого- гостра економічна криза, яка змушує вирішу

вати різноманітні питання фінансового та матеріального забезпечення 

виборів з урахуванням вкрай обмежених державних коштів. 

Механізм фінансування виборів, закріплений на рівні закону, по

винен, насамперед, відповідати принципам виборчого права і, крім 

того, бути додатковою вагомою гарантією їх забезпечення. Виборчий 
процес в Україні за чинним виборчим законодавством здійснюється за 

принципами вільного та рівноправного висування кандидатів; глас

ності і відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів у про

веденні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку дер

жавних органів, установ і організацій, органів місцевого самовряду

вання; свободи аГітації. Кожний з цих принципів більшою або мен

шою мірою "замкнений" на конкретні фінансові питання, що виника

ють при безпосередній реалізації. Закон України "Про вибори народ

них депутатів України" чітко розмежовує джерела фінансування· робо

ти виборчих комісій і передвиборної агітації. Відповідно до ст. 36 За
кону фінансування роботи виборчих комісій здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України, що передаються в розпоряд

ження Центральної виборчої комісії. Ці кошти використовуються 

Центральною виборчою комісією відповідно до ухваленого нею кош

торису витрат. 

Фінансування передвиборної агітації згідно зі ст. 37 Закону 
здійснюється як за рахунок коштів Державного бюджету України, так і 
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коштів політичних партій, виборчих блоків партій, кандидатів у депу

тати, пожертвувань фізичних та юридичних осіб. Причому розмір 
коштів, які залучаються понад виділені з Державного бюджету, законом 

не обмежується. Це одне з гострих питань, яке не вирішене на законо

давчому рівні. Вже тільки звідси випливає, що кандидати в депутати, 

які можуть залучити більше коштів для ведення передвиборної бороть

би перебувають у набагато більш сприятливих умовах по відношенню 

до інших кандидатів. 

Обмеження щодо утворення власних виборчих фондів стосуються 

тільки того, хто може їх утворювати і надавати до них кошти. Власні 

виборчі фонди утворюються за рахунок коштів відповідно: політичної 

партії, виборчих блоків партій - по багатомандатному загальнодер

жавному виборчому округу; кандидата в депутати - по одномандат

ному виборчому округу. До фондів кандидатів у депутати; утворених 

відповідно до законодавства України, можуть вноситися пожертвуван

ня громадян · України та юридичних осіб. Органам державної влади, 

державним підприємствам, установам і організаціям, органам місце

вого самоврядування, іноземним юридичним і фізичним особам, 

анонімним особам, міжнародним організаціям та об'єднанням заборо

нено робити внески до цих фондів. Перелік кола юридичних і фізич
них осіб, яким заборонено підтримувати кандидатів своїми коштами у 

фінансуванні передвиборної агітації, є, безперечно, виправданий, 

оскільки їхня ·участь, крім, власне, вагомих переваг щодо можливості 

надати ці кошти, тягне за собою цілий комплекс інших проблем, а са

ме: участь тіньового капіталу у виборчому процесі, додаткові витрати 

державних коштів понад бюджетні асигнування, вплив міжнародних 

організацій та іноземних держав. 

Водночас, не обмежується вплив приватного капіталу на виборчий 

процес як власне фінансовими ресурсами, так і матеріальними. Якщо 

цілком закономірно п. 13 ст. 34 Закону заборонено кандидатам у депу
тати, які обіймають посаду (у тому числі за сумісництвом) в органах 

державної влади, в органах місцевого самоврядування, на державних 

підприємствах, у військових формуваннях, утворених відповідно до за

конів України, залучати або використовувати для будь-якої роботи, 

пов'язаної з проведенням своєї виборчої кампанії, підлеглих їм осіб (у 

робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщен

ня, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, то щодо інших осіб такої 

заборони, звичайно, встановити неможливо. Це було б прямим пося

ганням як на демократичні права й свободи, так і на право власника 

розпоряджатися своєю власністю на свій розсуд. 

308 



Проте проблема існує. Вирішити їі повністю об'єrсrивно неможли

во. Саме наявність фінансових і матеріальних ресурсів вже ставить кан

дидатів в нерівні умови під час передвиборної боротьби та змушує їх 

шукати підтримки у впливових фінансових cтpyrcryp. Таким чином, во

ни попадають у певну залежність від останніх, особливо в умовах жор

сткої обмеженості державних коштів на проведення виборів. Але част

ково вирішити цю проблему можна як шляхом пошуку додаткових 

можливостей щодо державного фінансування виборів і, зокрема, пере

двиборної боротьби, так і встановленням оптимального рівня обме

жень щодо розмірів власних виборчих фондів. Хоча ця проблема є 
складною і вимагає серйозного та тривалого опрацювання. 

Певні гарантії щодо забезпечення рівних можливостей для всіх 

кандидатів надано п. 2 ст. 34 Закону, яким визначено, що політичним 
партіям, виборчим блокам партій, що висунули списки кандидатів у де

путати, а також окремим кандидатам у депутати надається право - за 

рахунок коштів, які виділяються з Державного бюджету України на 

проведення виборчої кампанії, - користуватися засобами масової 

інформації, засновниками або одним із засновників яких є органи дер

жавної влади, державні організації та установи, органи місцевого само

врядування, в порядку, передбаченому цим Законом. А п. З ст. 35 обме
жує агітацію в недержавних засобах масової інформації лише розміром 
власного виборчого фонду на умовах рівної оплати за ефірний час чи 

газетну площу для всіх кандидатів. 

Чинне законодавство передбачає, що політичні партії, виборчі бло

ки партій ведуть передвиборну агітацію, переважним чином, за рахунок 

власних виборчих фондів. Цілком логічно, що за умов змішаної вибор

чої системи політичні партії та виборчі блоки партій мають об'єrсrивні 

переваги як в організаційному, так і в матеріально-фінансовому плані. 

Тому для забезпечення належних умов кандидатам у депутати в одно

мандатному виборчому окрузі надано право за рахунок коштів, які 

виділяються з Державного бюджету України на проведення виборчої 

кампанії, на розміщення через окружну виборчу комісію своєї передви

борної програми обсягом до двох сторінок машинописного тексту, над

рукованого через півтора інтервали (до 3900 знаків), в однаковому 

поліграфічному виконанні в місцевих періодичних друкованих видан

нях з державною участю, з участю органів місцевого самоврядування. 

Ще однією вагомою гарантією щодо обмеження матеріальних і 

фінансових переваг окремих кандидатів або партій є п. 11 ст. 35 Закону, 
яким закріплена заборона на проведення передвиборної агітації, що су

проводжується наданням виборцям безоплатно або на пільгових умо-
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вах товарів, цінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг. Голо

вною метою цього пункту є виключення прямої купівлі голосів або 

симпатій виборців. Водночас цей пункт вирішує й питання цілком 

ймовірного використання наявних великих ресурсів на ведення Пере

двиборної бор_отьби саме за їхньою допомогою або тільки за їхньою до

помогою. 

Рахунки виборчих фондів відкриваються в установах банків за за

явами відповідно уповноважених осіб політичних партій, виборчих 

блоків партій, кандидатів у депутати, довірених осіб кандидатів у депу

тати після їхньої реєстрації відповідними виборчими комісіями, про що 

повідомляються виборчі комісії. Необхідність повідомлення виборчих 
комісій продиктована обов'язковістю забезпечення належного контро

лю за законністю надходження коштів на ці рахунки і їхнім витрачан

ням. Цей контроль зобов'язані здійснювати Центральна та окружна щІ

борчі комісії, податкові органи, а також установи банків, в яких відкри

то відповідний рахунок. Крім того, законодавчо закріплено, що інфор

мація про відкриті рахунки виборчих фондів публікується в пресі, що, 

з свого боку, повинно забезпечувати додержання принципу гласності та 

відкритості виборчого процесу, а також участь широкої громадськості у 

здійсненні контролю під час передвиборчої кампанії. 

На законодавчому рівні також визначено, що установа банку за 
зверненням кандидата в депутати, його довіреної особи чи уповноваже

ної особи політичної партії, блоку партій, які відкривали рахунок, а та

кож Центральної та відповідних окружних виборчих комісій надає їм 

відомості щодо розмірів та джерел надходжень до відповідного фонду, 

а не пізніш як за сім днів до дня виборів уповноважені особи політич

ної партії, виборчого блоку партій, кандидати в депутати або їхні 

довірені особи зобов'язані передати відповідно до Центральної чи ок

ружних виборчих комісій фінансові звіти про джерела надходжень у 

виборчий фонд за встановленою Центрвиборчкомом формою. 

РезультапІ виборів до Верховної Ради, що відбулися в 1998 р., 

свідчать про те, що більшість суб'єктів, зареєстрованих у багатоман

датному загальнодержавному виборчому окрузі, скористалися з права 

утворити ці фонди. 

Із 30 зареєстрованих партій та виборчих блоків партій 25 відкрили 
рахущ<И виборчих фондів. По одномандатних виборчих округах такі 

фонди утворили 925 з 3962 кандидатів у народні депутати України. 
Виборчі комісії оприлюднили дані щодо доходної частини влас

них виборчих фондів, але вони виявилися неповними, оскільки вже 

після подання до виборчих комісій фінансових звітів про надходжен-
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ня та витрачання коштів їхній рух на рахунках ще продовжувався до 

дня виборів. 

Оrже, практика проведення виборів свідчить, що необхідно вдоско

налювати правове регутовання власних виборчих фондів . Оскільки за 

законодавством передвиборна агітація припиняється лише в день' ви

борів, то, безперечно, тиждень, який цьому передує, є найбільш насиче

ним передвиборною агітацією. Тому варто погодитися з думкою завіду

ючого контрольно-ревізійним відділом Центрвиборчкому В.Є. Щербако

ва, що рух коштів на рахунках власних виборчих фондів треба припиня

ти за день до виборів, оскільки не можна зобов'язати банки працювати у 
вихідний день 44. 

Крім того, було б доцільно доповнити Закон "Про вибори народних 

депутатів України" нормою, яка б зобов'язувала періодично, один раз 

на місяць надавати виборчим комісіям дані щодо руху коштів по влас

них виборчих фондах. 

Заслуговує на увагу пропозиція завідуючого контрольно

ревізійним відділом Центральної виборчої комісії стосовно того, що 

перелік осіб, яким заборонено вносити кошти до виборчих фондів, слід 

розширити, включивши до нього підприємства, установи, організації, 

які мають заборгованість перед бюджетом та по заробітній платі 45 . 

За даними Центральної виборчої комісії, на виборчу кампанію 

1998 р . при передбачених Державним бюджетом 248 млн грн фактичні 
витрати склали 138,1 млн грн. В тому числі: 

-на витрати Центральної виборчої комісії, яка виконувала функції 

окружної виборчої комісії у багатомандатному загальнодержавному ви

борчому окрузі - 8,5 млн грн; 
- на витрати окружних і дільничних виборчих комісій -

105,4 млн грн; 
- на витрати рад усіх рівнів - 782,6 тис. грн; 
- на вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів - 20,7 млн грн 
З цих коштів 2 млн 690,7 тис. грн склали видатки на підготовку та 

проведення повторних виборів за рахунок коштів, які повертаються з 

окружних комісій як невикористані, та видатків Центральної виборчої 

комісії, яка виконувала функції окружної. 

В перерахунку на доларовий еквівалент це склало 68,8 млн дол. 

США за курсом Національного банку України на день виборів. 

Як свідчать наведені дані , фінансування виборів здійснювалося 

в умовах жорсткої обмеженості бюджетних коштів, тому особливе 

значення мало створення Центральною виборчою комісією від-
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повідної нормативної бази, як визначала механізм здійснення фінан

сування. 

За відсутності на рівні закону чіткого механізму фінансування ви

борів нормотворча діяльність Центральної виборчої комісії стала дуже 

важливою запорукою законності, доцільності та ефективності викорис

тання коштів, які виділялися на проведення виборів з Державного бю

джету України. Одними з найважливіших нормативних документів бу

ли: Постанова від 21 березня 1998 р. N!! 112 "Про кошторис витрат на 
підготовку та проведення виборів народних депутатів України, місце

вих виборів 29 березня 1998 року та порядок використання коштів, 

виділених на це Державним бюджетом України на 1998 рік", Постано
ва від 14 січня 1998 р. "Про організацію контролю за формуванням 
власних виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків партій, 

виборчих фондів кандидатів у депутати та їх використанням для фінан

сування передвиборної агітації'', Порядок надходження та витрат влас

ного виборчого фонду політичної партії, виборчого блоку партій, кан

дидата у депутати під час підготовки до проведення виборів народних 

депутатів України 29 березня 1998 р., затверджений Постановою від 
14 січня 1998 р. 

При певній недосконалості цих нормативних актів недооцінювати 

їхню роль у підготовці та проведенні виборів неможна. 

З урахуванням досвіду виборів 1998р. був прийнятий цілий ряд 

нормативних документів, що врегулювали нагальні питання організації 

фінансування виборів. Причому рівень формулювань нормативних по
ложень, питань, які вони врегульовували, був набагато вищий, а сам по

рядок, який вони встановлювали, більш чіткий і досконалий. Це - По

станови Центральної виборчої комісії від 18 червня 1999 р. N!! 98 "Про 
порядок здійснення контролю за використанням коштів, що виділяють

ся з Державного бюджету України на фінансове забезпечення підготов

ки та проведення виборів і всеукраїнського референдуму", від 18 черв
ня 1999 р. N!! 97 "Про порядок обліку надходження та витрат бюджет
них коштів, що виділяються на підготовку і проведення виборів, всеук

раїнського референдуму, та звітності з цих питань виборчих комісій, 

комісій з всеукраїнського референдуму і про форми фінансового звіту", 

від 8 липня 1999 р. N!! 107 "Про нормативні вимоги до приміщення ви
борчої комісії з всеукраїнського референдуму, Примірний перелік об
ладнання та інвентаря, необхідних для виборчої комісії, комісії з всеук

раїнського референдуму та про Примірний перелік видів послуг, що 

можуть надаватися цим комісіям за кошторисами видатків на підготов

ку і проведення виборів, всеукраїнського референдуму", від 15 липня 
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1999 р. N!! 112 "Про порядок використання виборчою комісією авто
транспорту та форму договору на транспортне обслуговування вибор

чої комісії'', від 15 липня 1999 р. N!! 113 "Про порядок залучення до ро
боти у виборчій комісії спеціалістів і технічних працівників, оплати їх 

праці в період підготовки і проведення виборів та форму трудової уго

ди", від 24 червня 1999 р. Nя 99 "Про порядок формування особистих 
виборчих фондів кандидатів у Президенти України, здійснення контро

лю за надходженням, достовірністю обліку і використанням їх коштів, 

звітності про них та форми фінансового звіту" (зміни і доповнення до 

якої були внесені постановою від 19 серпня 1999 р. N!! 188) та Порядок 
фінансового забезпечення виборів Президента України, затверджений 

16 серпня 1999 р. Головами Центральної виборчої комісії, Правління 
Державного Ощадбанку України та заступником міністра фінансів -
начальником Державного казначейства України. 

Необхідно зазначити, що один тільки перелік наведених норматив

них актів, навіть без детального аналізу положень, які вони містять, 

свідчить про те, що Центральна виборча комісія змушена була своїми 
нормативними актами регулювати питання, які потребують іншого 

рівня правового регулювання -законодавчого. Належний рівень право

вого регулювання в даному випадку повинен не тільки забезпечити за

конність та ефективність використання державних коштів, а, крім того, 

вирішити ще важливіше питання - забезпечити узгодженість та 

чіткість дій державних органів при здійсненні фінансування виборчої 

кампанії, створити оптимальний механізм їхньої взаємодії та виключи

ти можливі випадки перебільшення компетенції державних органів, яка 

надана їм законом. 

Необхідно зазначити, що положення Закону України "Про вибори 

народних депутатів України" дещо фрагментарно регламентують поря

док фінансування виборів та повноваження Центральної виборчої 

комісії в цій сфері. Більш детально окреслені ці повноваження в Законі 

України "Про Центральну виборчу комісію". Так, відповідно до ст. 16 
цього Закону Комісія формує кошторис, розподіляє кошти, що виділя

ються з Державного бюджету України на фінансове забезпечення підго

товки та проведення виборів і всеукраїнського референдуму, діяльності 

окружних, дільниЧних виборчих комісій, комісій з всеукраїнського ре
ферендуму, контролює правильне та цільове використання зазначених 
коштів, залучає до проведення перевірок працівників Міністерства 

фінансів України та органів Державної податкової служби України. 

Таким чином, Центральна виборча комісія є фактично головним 

розпорядником коштів, що виділяються з Державного бюджету Ук-
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раїни на проведення виборів. Оскільки повноваження головних розпо

рядників коштів в законодавстві України чітко окреслені, вважаємо за 

доцільне прямо вказати в Законі "Про вибори народних депутатів Ук

раїни", що Центральна виборча комісія є головним розпорядником 

коштів Державного бюджету України, що виділяються на фінансове за
безпечення піДготовки та проведення виборів. 

Закон України "Про Центральну виборчу комісію" закріплює, що 

порядок обліку надходжень та витрат бюджетних коштів, що виділя

ються на підготовку та проведення виборів і всеукраїнських референ

думів, коштів виборчих фондів кандидатів та виборчих фондів партій, 

виборчих блоків партій визначаються Комісією відповідно до законо
давства. Комісія встановлює форми фінансового звіту виборчих комісій 

та комісій з всеукраїнського референдуму про надходження та витрати 

коштів, що виділяються на підготовку та проведення відповідно ви

борів або всеукраїнського референдуму, та фінансового звіту канди

датів, партій, виборчих блоків. 
Відповідно до цього положення Закону Центральна виборча 

комісія затвердила Порядок обліку надходження та витрат бюджетних 

коштів, що виділяються на підготовку і проведення виборів, всеук

раїнського референдуму, та звітності з цих питань виборчих комісій, 

комісій з всеукраїнського референдуму (постанова ЦВК від 18 червня 
1999 р. N2 97). 

У пунктах З та 4 цього Порядку зазначено, що розпорядниками 
коштів Державного бюджету України, що розподіляються Централь
ною виборчою комісією для фінансування витрат комісій, є голова 

комісії (за його відсутності- заступник голови) та бухгалтер . Картки 
із зразками їхніх підписів та відбитком печатки для здійснення 

банківських операцій засвідчує нотаріальна контора за місцем розта
шування комісії. 

Комісії використовують кошти Державного бюджету України лише 

за цільовим призначенням - на фінансове забезпечення підготовки та 

проведення виборів, всеукраїнського референдуму у суворій 

відповідності до кошторису витрат, який затверджує Центральна ви
борча комісія. 

Зазначені пункти завершують розділ І Порядку "Загальні положен
ня". Таким чином, цей нормативний акт не передбачає можливості пе

ренесення коштів з однієї статті витрат на іншу, навіть, якщо з'явилася 

би така об'єктивна необхідність та можливість. З одного боку, це є до

датковим засобом забезпечення суворої фінансової дисципліни цих 

коштів, з іншого - певним чином зменшує оперативність дій нижче-
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стоящих розпорядників бюджетних коштів, якими є голови ком1сш. 

Доцільно було б певні статті видатків дозволити змінювати за погод

женням з Центральною виборчою комісією в межах виділених асигну

вань. Це надало б більшої мобільності в забезпеченні потреб, що вини

кають на місцях. 

Причому така практика мала місце в діяльності Центральної вибор

чої комісії. Так, постановою ЦВК від 21 березня 1998 р. "Про кошторис 
витрат на підготовку та проведення виборів народних депутатів Ук

раїни, місцевих виборів 29 березня 1998 року та порядок використання 
коштів, виділених на це Державним бюджетом України на 1998 рік" ок
ружним виборчим комісіям було дозволено за своїми рішеннями вноси

ти зміни до статей кошторису відповідно до потреб. Статті кошторису 

видатків, які визначають розмір фонду заробітної плати, мали суворо 

відповідати доведеним середнім нормам видатків. Рішення щодо вне

сення змін до статей кошторису окружні виборчі комісії у триденний 

термін повинні були надіслати до Центральної виборчої комісії і 

відповідного територіального управління казначейства. У п. 6 цієї по
станови було звернено увагу голів окружних виборчих комісій на не

обхідність спрямування ними діяльності дільничних виборчих комісій 

(відповідно доп. 3 ст. 12 Закону України "Про вибори народних депу
татів України") у вирішенні питань належного використання коштів на 

підготовку та проведення виборів та попереджено їх про персональну 
відповідальність за порушення чинного законодавства щодо нецільово

го витрачання коштів Державного бюджету. 

Для ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання кошто

рису видатків комісій застосовується план рахунків, передбачений 

Інструкцією з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що пе

ребувають на державному бюджеті, затвердженою наказом Міністерст

ва фінансів СРСР від 10 березня 1987 р. N!! 61, що є чинною для бюд
жетних установ і організацій України. Бухгалтерський облік 

здійснюється за меморіальна-ордерною формою, яка грунтується на 

використанні принципу систематизації і накопичування даних первин

них документів безпосередньо в реєстрах аналітичного та синтетично

го обліку46. Комісія в період своїх повноважень звітує про надходжен
ня та витрати коштів перед органом Державного казначейства України 

за місцем розташування комісії та ЦВК шляхом подання звітів. 

Звітність складається відповідно до Інструкції про складання установа

ми та організаціями, які отримують бюджетні кошти, місячної та квар

тальної звітності у 1999 р., затвердженої наказом Головного управління 
Державного казначейства України від 18 березня 1999 р. та постанови 
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ЦВК. Крім звітів за формами, встановленими Головним управлінням 

Державного казначейства, комісія подає також до ЦВК такі звітні доку

менти: 

- звіт про виконання кошторису вид!П'ків на підготовку та прове

дення виборів на електронних та паперових носіях; 

-звіт про кредиторську заборгованість з обов'язковим доручен

ням копій документів, що підтверджують цю заборгованість; 

- копію витягу з реєстраційного рахунку органу Державного каз

начейства України за місцем розташування комісії на день подання 

зв пу; 

- копії актів перевірок використання бюджетних коштів контро

люючими органами з довідкою про виявлені порушення та вжиті захо

ди щодо їх усунення; 

-зведену довідку комісії про передачу на зберігання матеріальних 

цінностей, придбаних комісією на проведення виборів. 

Ці документи до ЦВК подають особисто голова та бухгалтер комісії 

при проведенні виборчої кампанії по виборах Президента України у 20-
денний строк після встановлення результатів виборів 47. 

Питання щодо відповідальності за нецільове та незаконне витра

чання бюджетних коштів є завжди дуже гострим і актуальним. 
Вирішується воно тільки на рівні акта вищої юридичної сили - Зако

ну. Проте в загальних положеннях Порядку обліку надходження та ви

трат бюджетних коштів, що виділяються на підготовку і проведення ви

борів, всеукраїнського референдуму та звітності з цих питань виборчих 

комісій, комісій з всеукраїнського референдуму, затвердженого поста

новою ЦВК від 18 червня 1999 р. N!! 97, також необхідно зазначити, що 
розпорядники бюджетних коштів, що виділені на фінансове забезпе

чення підготовки та проведення виборів, всеукраїнського референдуму 

несуть відповідальність за законне та цільове їх витрачання, за додер

жання фінансової дисципліни відповідно до чинного законодавства. 

У п. 5 Порядку зазначено, що облік надходження та витрат бюджет
них коштів, що виділяються на підготовку й проведення виборів та все

українського референдуму, здійснюється комісіями відповідно до ви

мог чинного законодавства з питань бухгалтерського обліку в устано

вах та організаціях, що перебувають на державному бюджеті, за форма

ми меморіальних ордерів, що встановлені цим пунктом Порядку, та 

іншими встановленими формами. Таким чином, Центральна виборча 

комісія, здійснюючи свої повноваження щодо визначення порядку 

обліку та звітності надходження і витрачання цих коштів, цілком пра

вомірно й логічно вводячи форми обов'язкового обліку та звітності, не 
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дублює і не замінює вже існуючі, якщо відповідні операції з коштами 

не стосуються саме специфіки роботи виборчих комісій. Це є важливим 

елементом створення та вдосконалення єдиної системи публічної бух

галтерської звітності, яка забезпечує в державі цілісний механізм кон

тролю за законним і доцільним витрачанням грошових коштів і ма

теріальних цінностей. 

Водночас деякі положення Порядку потребують конкретизації. Зо

крема, в підпункті 4 п. 5 заборонено придбання комісіями основних за
собів та предметів довгострокового користування без окремого дозво

лу Центральної виборчої комісії. Поняття основних засобів у законо

давстві конкретно визначене і не потребує уточнень, зафіксований пев

ний порядок їх придбання, але під предметами довгострокового корис

тування можна розуміти великий перелік різних необхідних для робо
ти виборчих комісій предметів. Логіка, якою продиктована ця заборона, 

безперечно, виходить з вартості цих предметів, що й доцільно зазначи

ти в цьому підпункті п. 5 Порядку. 

8.3. Правове забезпечення контролю за використанням коштів, 
що виділяються з Державного бюджету України 

на підготовку та проведення виборів та референдумів 

Надійним важелем у правовому забезпеченні виборів і, зокрема, їх 

фінансуванні є створення дієвої і ефективної системи контролю фінан

сових і матеріальних засобів, що забезпечують їхнє проведення. Про

блема полягає в створенні належної правової бази для здійснення ефек

тивного фінансового контролю і розподілі відповідних повноважень в 

цій сфері між державними органами. Не остання роль повинна належа

ти широкому громадському контролю за виборчими коштами, як це пе

редбачає реалізація в цій сфері принципу гласності. 

Як справедливо зазначає О.Ф. Андрійко, контроль- елемент вла

ди, що базується на дуалізмі громадянського суспільства та держави, 

забезпечує дотримання соціальних регуляторів, тобто нормативних та 

індивідуальних приписів в діяльності, поведінці підконтрольних 

суб'єктів з метою усунення можливих відхилень від заданих напрямів. 

Державний контроль завжди здійснюється на основі норм права та має 

юридичні наслідки. Правова природа державного контролю прояв

ляється в тому, що він проводиться органами держави та їхніми поса

довими особами в межах, визначених правовими нормами, на підставі 

норм права та відповідно до них 48. Повною мірою це стосується 
найбільш конкретної частини державного контролю - фінансового 
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контролю. Його роль у всіх сферах, на які спрямовуються державні ко
шти, переоцінити важко. 

Слід зазначити, що питання правового регулювання організації і 

здійснення фінансового контролю в сфері виборів на сьогоднішній 

день є дуже актуальним, оскільки на законодавчому рівні це врегульо

вано дуже фр"Ю-ментарно і тільки в загальних рисах. Така ситуація зу
мовлена відсутністю необхідного досвіду. На відміну від функціону

вання західних виборчих систем, де напрацьовано великий практичний 
досвід, узагальнено та проаналізовано великий практичний матеріал, 

вивірені на дієвість відповідні нормативні акти, що регулюють цю сфе

ру, в Україні це доводиться створювати наново в умовах гострої еко

номічної кризи. Взагалі, система фінансового контролю та органів,' що 

уповноважені його здійснювати, в нашій країні розвивається бурхливо. 

Не менш бурхливо та динамічно розвивається й законодавство, що ре

гулює цю сферу суспільних відносин, причому необхідно зазначити, 

що часто в першу чергу приймаються підзаконні нормативні акти або в 

цих актах вимушено долаються відповідні неврегульовані законом про

блеми забезпечення фінансового контролю. 

Фінансовий контроль - це діяльність державних органів і недер

жавних організацій щодо забезпечення законності, фінансової дис

ципліни та доцільності при мобілізації, розподілі та використанні гро
шових коштів і зв'язаних з цим матеріальних цінностей. Отже, система 

правового забезпечення фінансового контролю за коштами, що спрямо

вані на проведення виборів, повинна враховувати такі головні складові: 

законність, фінансову дисципліну та доцільність в розподілі й викори

станні цих коштів . Створення належного механізму правового регулю
вання, який би забезпечував додержання цих принципів, є завданням 

складним, але вирішувати його необхідно якнайшвидше, причому, пе

редусім, на законодавчому рівні, хоча, водночас, велику роль мають 

відіграти й відповідні організаційні заходи. 

Згідно із Законами України "Про Центральну виборчу комісію", 

"Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента 

України", "Про всеукраїнський і місцеві референдуми" постановою 

Центральної виборчої комісії від 18 червня 1999 р. N2 98 було затверд
жено Порядок здійснення контролю за використанням коштів, що 

виділяються з Державного бюджету України на фінансове забезпечен

ня підготовки та проведення виборів і всеукраїнського референдуму. 

Як зазначено в п. 1 Порядку, контроль за використанням виборчими 
комісіями та комісіями з всеукраїнського референдуму коштів, що 

виділяються з Державного бюджету України на фінансове забезпечен-
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ня підготовки та проведення виборів і всеукраїнського референдуму, 

здійснюється Центральною виборчою комісією при сприянні Коорди

наційної ради при Центральній виборчій комісії з питань контролю за 

додержанням законодавства про фінансування виборів, референдумів, 

а також органами Державної контрольно-ревізійної служби України 

відповідно до Закону України від 26 січня 1993 р. "Про Державну кон
трольно-ревізійну службу в Україні" та Державного казначейства 

відповідно до Положення про Державне казначейство, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. N!! 590 
"Питання Державного казначейства". У разі необхідності до проведен

ня ревізій та перевірок залучаються працівники інших контролюючих 

органів та служб. Таким чином, система контролюючих органів вклю

чає перелічені державні органи, а також передбачає можливість їхньо

го розширення за рахунок інших контролюючих органів. Крім того, 

контроль за формуванням і використанням виборчих фондів політич

них партій, виборчого блоку партій, власних виборчих фондів канди

датів здійснюється податковими органами, окружними виборчими 

комісіями та відповідними банками, в яких відкрито рахунок. 

Отже, система органів, які призначені забезпечити належний 

рівень фінансового контролю за витраченням коштів, що спрямовують

ся на проведення виборів, є розгалуженою. Кожний орган має свої по

. вноваження в цій сфері, які випливають з його загальних повноважень 
у сфері здійснення державного фінансового контролю, причому вони є 

дуже широкими за законодавством, що регулює компетенцію цих ор

ганів, але конкретно для виборів не визначені. 

Так, головними завданнями Державної контрольно-ревізійної 

служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і ма

теріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгал

терського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних 

комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на 

підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх 

рівнів та державних валютних фондів; розроблення пропозицій щодо 

усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у майбут

ньому. Це є державний контрольний орган з дуже широкою компе

тенцією. Законодавством передбачено, що органи Державної контроль

но-ревізійної служби мають право контролювати не тільки зазначені 

вище органи, установи та організації, але, за дорученням податкових і 

правоохоронних органів, всі суб'єкти підприємницької діяльності неза

лежно від форм власності. Для виконання контрольних функцій вони 

мають право, зокрема: вимагати необхідні документи, довідки та інші 
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матеріали, брати пояснення; входити до приміщень, на склади, до схо

вищ для їх обстеження; припиняти в розрахункових та інших фінансо

во-кредитних установах операції; вимагати від керівників проведення 

інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, гро

шових коштів і розрахунків, у необхідних випадках опечатувати каси та 

касові приміщення, склади, архіви, вилучати необхідні документи, ви

магати усунення недоліків і порушень. При виявленні порушень фінан

сового законодавства органи Державної контрольно-ревізійної служби 

можуть ставити питання перед відповідними органами щодо припи

нення фінансування та кредитування, а також застосовувати 

адміністративні й фінансові санкції, передбачені як Законом України 

"Про Державну контрольно-ревізійну службу України", так і Законом 

України "Про Державну податкову службу України". 

Оrже, повноваження в сфері державного фінансового контролю в 

цілому і в тому числі щодо використання коштів, спрямованих на підго

товку та проведення виборів у Державної контрольно-ревізійної служ

би значно ширші, ніж у будь-якого іншого державного органу, навіть 

Центральної виборчої комісії. З точки зору теорії державного контролю 

Центральна виборча комісія здійснює відомчий фінансовий контроль, 

хоча, звичайно, він має свої дуже специфічні особливості, а органи 

Державної контрольно-ревізійної служби здійснюють вищий держав

ний фінансовий контроль виконавчої влади поряд з органами подаrко

вої служби в ії сфері діяльності. Причому це є їхній прямий обов' язок. 

Водночас, Закон України "Про Державну контрольно-ревізійну службу 

України" не визначає конкретних повноважень цих органів щодо кон

кретних питань фінансування виборів. Оскільки ця сфера регулювання 

є надзвичайно важливою і розмежування компетенції державних ор

ганів в ній потребує чіткості та конкретності, доцільно було б доповни

ти зазначений Закон відповідними статтями, які б регламентували 

обов' язок і порядок здійснення вибіркових, планових і "підсумкових" 

ревізій фінансової діяльності виборчих комісій. Це не означає "нашару

вання" зайвих фінансових перевірок з боку різних контролюючих ор

ганів. Звичайно, ці дії повинні узгоджуватися і не заважаги роботі ви

борчих комісій. На організаційному рівні доцільно було б приймати 
план спільних заходів щодо здійснення фінансового контролю підго

товки та проведення виборів органами Державної контрольно

ревізійної служби і Центральною виборчою комісією. Велике коло пи

тань співпраці цих органів врегульовано на рівні нормативних актів 

Центрвиборчкому, проте є певні зауваження щодо рівня правового ре

гулювання і, певним чином, щодо змісту. 
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Певні відмінності щодо здійснення контрольних повноважень ма

ють органи Державного казначейства. Головне завдання цих органів -
організація виконання Державного бюджету України та контроль за йо

го виконанням, здійснення управління коштами Державного бюджету, 

а також контроль за надходженням і використанням коштів державних 

позабюджетних фондів . 

Особливість контролю, який здійснюють ці органи, полягає в тому, 

що вони, переважним чином, проводять попередній фінансовий контроль 

на стадії розробки прогнозних розрахунків за бюджетом і планом до пе

рерахування коштів державного бюджету та державних позабюджетних 

фондів. Він має на меті перевірку обгрунтованості розрахунків і всіх 

відповідних документів і пошук можливості більш ефективного викорис

тання коштів . У даному випадку сам механізм перерахування коштів~ до

кументальне оформлення відповідних операцій на цій стадії має, крім 
інших, і контрольну функцію. Саме через Державне казначейство Ук

раїни здійснюється фінансування підготовки та проведення виборів. 

Водночас, органи Державного казначейства, реалізуючи свої кон

трольні повноваження, мають право проводити перевірки фінансово
бухгалтерських документів про зарахування, перерахування та викори

стання бюджетних коштів, одержувати необхідні пояснення, довідки та 

відомості з питань, що виникають в процесі перевірок, одержувати від 

установ банків відомості щодо стану поточних бюджетних рахунків, 

вимагати від посадових осіб усунення виявлених порушень встановле

ного порядку виконання Державного бюджету. Органам Державного 

казначейства надано право припиняти фінансування з Державного бю

джету підприємств, установ і організацій у разі виявлення фактів пору

шень, вилучати у органів виконавчої влади, підприємств, установ, ор

ганізацій раніше надані в порядку фінансування кошти Державного 
бюджету в разі нецільового і неефективного їх використання. Безпереч

но, ці контрольні повноваження повинні бути конкретизовані в законо

давстві щодо їх здійснення в процесі підготовки та проведення виборів, 
крім можливості припинення фінансування та вилучення раніше нада

них в порядку фінансування коштів, оскільки це вкрай негативно впли

нуло б на виборчий процес. В умовах виборів, безумовно, така опера

тивна санкція є неможливою для застосування . 

Зазначені державні органи належать до гілки виконавчої влади . Вод

ночас великі повноваження щодо здійснення фінансового контролю має 

Верховна Рада України, контрольні функції якої визначаються Консти
туцією України, та Рахункова палата, яка створена Верховною Радою для 

здійснення власне фінансового контролю за використанням коштів Дер-
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жавного бюджету України, державних позабюджетних і валютних фондів. 

Рахункова палата має також великі повноваження в сфері здійснення 

фінансового контролю і за дорученням Верховної Ради може перевірити 

будь-яку установу, яка використовує кошти Державного бюджету. 

Порядком_ здійснення контролю за використанням коштів з Дер

жавного бюджету України на фінансове забезпечення підготовки та 

проведення виборів і всеукраїнського референдуму визначено, що 

ревізії і перевірки витрачання цих коштів проводяться планово в 

обов'язковому порядку в усіх виборчих комісіях і комісіях з всеук

раїнського референдуму, які є юридичними особами і створені на 

підставі прийнятих рішень щодо призначення чергових і позачергових 

виборів, повторних виборів, виборів замість депутата, який вибув, і 
всеукраїнського референдуму. Передбачено двоетапний контроль за 

використанням цих коштів, який здійснюють Центральна виборча 

комісія, органи Державної контрольно-ревізійної служби та Держав

ного казначейства. 

Перший етап системи контролю за витрачанням коштів, що спрямо

вуються на фінансування виборів, передбачає попередній контроль ор

ганів Державного казначейства при оплаті витрат та рахунків за наяв

ності у виборчих комісіях, комісіях із всеукраїнського референдуму (крім 

дільничних) затверджених постановою Центральної виборчої комісії ко

шторисів, а також рахунків, рахунків-фактур, накладних, товарно-транс

портних накладних, трудових угод, актів виконаних робіт, договорів на 
виконання робіт та надання послуг (оренда приміщень, користування ав

тотранспортом, друкування службової документації тощо). 

Другий етап - це наступний контроль, який здійснює Державна 

контрольно-ревізійна служба після витрачання коштів. Як зазначено у 

п. 3.2. Порядку здійснення контролю за використанням коштів, що 
виділяються з Державного бюджету України на фінансове забезпечен

ня підготовки та проведення виборів і всеукраїнського референдуму, не 

пізніш як у двотижневий строк після дня виборів, всеукраїнського ре

ферендуму органами Державної контрольно-ревізійної служби прово
дяться ревізії та перевірки відповідності використання коштів затверд

женим кошторисам. 

Позапланові перевірки використання бюджетних коштів, що потре

бують залучення працівників органів Державної контрольно-ревізійної 

служби України, проводяться на підставі заяв, скарг, звернень учас

ників виборчого процесу та за зверненнями Голови Комісії, секретаря 

Комісії та інших членів комісії в установленому порядку. 

Оскільки зазначене положення певною мірою не узгоджується із 
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Законом "Про Державну контрольно-ревізійну службу України", який 

не обмежує кількості перевірок і випадків їх проведення, доцільним бу

ло б прийняти порядок спільним рішенням Центральної виборчої 

комісії і Міністерства фінансів України. 

Під час проведення ревізій та перевірок обов'язково з'ясовуються 

такі питання: 

- додержання порядку складання, затвердження та виконання ко

шторисів видатків та внесення до них змін. При цьому слід враховува

ти, що видатки на оплату праці мають відповідати кошторисним при

значенням і не можуть довільно змінюватися; 

- витрати на оплату праці, додержання нормативних актів про 

встановлення розмірів та порядку оплати праці. Виявлення фактів не

достовірності довідок про середню заробітну плату з попереднього 

місця роботи та одночасної виплати заробітної плати у виборчій комісії 

та за основним місцем роботи; 

- наявність договорів та угод з підприємствами, установами, ор

ганізаціями на виконання робіт, послуг, розрахунки по них; до

стовірність звітних даних про реальність дебіторської та кредиторської 

заборгованості; 

- витрачання бюджетних коштів на оплату приватних міжміських 

переговорів з телефонних номерів виборчої комісії; 

- додержання порядку відшкодування витрат на службові відряд

ження; 

- використання коштів на придбання інвентаря та обладнання, 

своєчасне його оприбуткування та передача на зберігання; 

- забезпечення збереження коштів та матеріальних цінностей; 

- додержання порядку ведення бухгалтерського обліку та До-
стовірність звітності 49. 
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Розділ 9 
• 

ГАРАНТІЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

9.1. Понятrя та види гарантій безпосередньої демократії 

Слід розглядати як аксіому положення про те, що жодні форми де

мократії, в тому числі й безпосередня, не можуть нормально 

функціонувати, розвиватися та вдосконалюватися, якщо вони не забез

печені відповідними гарантіями. В науці під такими гарантіями прий

нято розуміти умови, засоби, способи, методи, які забезпечують фак

тичну реалізацію та всебічний захист народовладдя. Призначення цих 

гарантій полягає саме в тому, щоб створити найбільш сприятливі умо
ви для здійснення безпосередньої демократії, щоб вона не тільки кон

ституційно Проголошувалася "де-юре", але й безперешкодно та 

послідовно Впроваджувалася в життя "де-факто", тобто від передбаче

ної в законі можливості перетворювалася б у реальну дійсність. 

Гарантії- це і встановлення відповідальності, а також застосуван

ня примусових санкцій щодо порушників конституційних норм і прин

ципів, відповідних положень інших законодавчих актів, які спрямовані 
на захист демократичних підвалин життя суспільства та держави. Така 

відповідальність має бути встановлена також і для тих, хто злісно пору
шує конституційні приписи, свідомо ігнорує їх. 

Гарантії спрямовані і на усунення можливих причин і перешкод не

повного або неналежного забезпечення безпосереднього, прямого на
родовладдя. Дійова система гарантій є визнаним мірилом реальності 

такого народовладдя. 

Особливою ознакою справжньої реальності безпосередньої демо
кратії є їі гарантованість у вигляді закріплених у Конституції загальних 
основоположних норм- гарантій, норм- принципів. Вони містяться 

в різних розділах Основного Закону: і в загальних засадах, і в розділах, 

у яких йдеться про права, свободи та обов'язки людини та громадяни

на, і в розділі "Вибори. Референдум", а також в розділах, що регламен

тують організацію та функціонування законодавчої, виконавчої і судо

вої влади. Положення цих норм стосовно безпосередньої демократії 
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розвиваються і деталізуються в чинному законодавстві, адже вона мо
же нормально функціонувати, лише якшо постійно спирається на міцне 

конституційне та законодавче підгрунтя. 

Безпосередня демократія- важливий невід'ємний елемент грома

дянського суспільства. Демократична, правова держава, якою проголо

шено Україну, зобов' язана гарантувати їі реальне здійснення. Чим вищий 

ступінь реалізації безпосередньої демократії, тим більшою мірою вона 

має бути гарантована, захишена від порушень з боку самої ж держави, їі 

органів, чиновництва, від свавілля різного роду екстремістських сил. 
Конституція та законодавство України передбачає різноманітну си

стему гарантій і правових механізмів, покликаних забезпечити 

здійснення безпосередньої демократії. Умовно ці гарантії можна 

поділити на дві основні категорії. Перша - це гарантії загального ха

рактеру, які виступають як економічні, політичні, ідеологічні та ор

ганізаційні фактори забезпечення реальних можливостей функціону

вання безпосередньої демократії. До другої категорії належать 

спеціальні (юридичні) гарантії- правові норми, що визначають умо

ви та порядок функціонування окремих демократичних інститутів їх 

охорони і захисту на випадок порушення. 

9.2. Загальні гарантії безпосередньої демократії 

Щодо загальних гарантій, то в науковій літературі виділяються еко

номічні, соціальні, політичні, ідеологічні та організаційні гарантії. 

Економічні гарантії безпосередньої демократії - це економічні 

умови та можливості реалізації конституційно-правових настанов що

до П здійснення, спроможність суспільства та держави забезпечити не

обхідні матеріально-фінансові ресурси для запровадження в життЯ за
сад безпосередньої демократії. Наявність цих ресурсів, їхній обсяг за

лежать, кінець кінцем, від економічної ефективності існуючого в дер

жаві способу виробництва, економічного ладу суспільства, від того, 

який стан його продуктивних сил і як забезпечується їх зростання, 

наскільки соціально зорієнтована економіка, чи існує справжня еко

номічна свобода громадян та їхніх об'єднань, тощо. Слабкість еко

номічних гарантій, кризові явища в суспільстві негативно впливають 

на матеріальне забезпечення здійснення будь-яких демократичних за

ходів в країні, їі регіонах, знижують їхню ефективність. Такі мас

штабні заходи безпосередньої демократії, як вибори та референдуми, 

вимагають чималих витрат часто за рахунок і на шкоду виконання 
соціальних програм, а це негативно впливає на стан громадської дум-
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ки, викликає відповідну соціальну напруженість у суспільстві, певне 

ставлення, особливо малозабезпечених кіл населення, до виборів .і ре
ферендумів, є одним з мотивів абсентеїзму. 

Основний тягар щодо фінансово-матеріального забезпечення ви

борів та референдумів несе на собі держава. Це визначено і гарантова
но виборчим законодавством і законодавством про референдуми, аса

ме: законами України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", 

"Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента 

України", "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Ре

спубліки Крим", "Про Центральну виборчу комісію", а також іншими 

правовими актами, які приймає Верховна Рада України. Законодавство 

передбачає систему контролю за використанням фінансово-матеріаль
них засобів у виборчих кампаніях та під час проведення референдумів, 

а також забезпечення рівних можливостей реалізації виборчих прав 

громадян при голосуванні чи балотуванні. 

За рахунок коштів Державного бюджету України, який затверджує 
Верховна Рада України, фінансується робота виборчих комісій. Визна

чені для проведення виборів чи референдуму кошти передаються у роз

порядження Центральної виборчої комісії для використання відповідно 

до ухваленого кошторису. Центральна виборча комісія розподіляє кош

ти по комісіях, контролює забезпечення цих комісій приміщеннями, 

транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріально-технічного 
забезпечення референдуму та вборів. Рішення ЦВК та інших комісій, 

прийняті в межах їхніх повноважень, є обов'язковими для виконання 

всіма державними та громадськими органами, підприємствами, устано

вами та організаціями. 

На відміну від фінансування роботи виборчих комісій, яке 

здійснюється виключно з коштів Державного бюджету України, пере
двиборна агітація фінансується за змішаним принципом, тобто за раху

нок коштів як Державного бюджету, так і коштів політичних партій, ви

борчих блоків партій, кандидатів у депутати, а також пожертвувань. 

Для використання останніх утворюються так звані власні виборчі фон

ди: 1) політичної партії, виборчих блоків партій - по багатомандатно

му загальнодержавному виборчому округу; 2) кандидата в депутати
по одномандатному виборчому округу. До цих фондів забороняється 

робити внески органам державної влади, державним підприємствам, 

установам і організаціям, органам місцевого самоврядування, інозем

ним юридичним і фізичним особам, анонімним особам, міжнародним 

організаціям та об'єднанням. 
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Контроль за надходженням та використанням коштів виборчого 

фонду політичної партії, виборчих блоків партій, власного виборчого 
фонду кандидата у депутати здійснюється Центральною та окружними 

виборчими комісіями, податковими органами, а також установами 

банків, в яких відкрито відповідний рахунок. 
Кошти виборчих фондів можуть використовуватися виключно на 

потреби агітаційної компанії. Використання їх за іншим призначенням 

забороняється. Розрахунки із виборчих фондів можуть проводитися ли

ше у безготівковій формі. 

Гарантією дотримання наведених принципів є вимоги закону про 

те, що кошти, які надійшли до зазначених фондів з порушеннями зако

ну або надійшли від анонімного чи фіктивного пожертвувача, за рішен

ням ЦВК або відповідних окружних виборчих комісій перераховують

ся до Державного бюджету України. 

За рахунок коштів Державного бюджету України Центральна, ок

ружні виборчі комісії оплачують друкування передвиборних плакатів; 

публікацію в газетах передвиборних програм політичних партій, ви
борчих блоків партій, кандидатів у депутати; час мовлення на радіо і те

лебаченні; користування спорудами, приміщеннями, устаткуванням 

для проведення дискусій виборців з кандидатами в депутати та уповно

важеними особами політичних партій, виборчих блоків партій, ор

ганізованих виборчими комісіями. Тиражі видань, час використання 

радіомовлення і телебачення за державний кошт унормовано, чим ство

рено рівні умови для учасників виборчого процесу. 

Серед визначених законодавством економічних гарантій без посе

редньої демократії слід назвати безоплатність звернення до суду у ви

падках оскарження рішень дільничних виборчих комісій щодо непра

вильностей у списках виборців, в тому числі про невключення, непра

вильне включення до списку виборців або виключення з них. Не підля
гають оплаті звернення (петиції) громадян до державних органів і т. ін. 

Правильне та цільове використання коштів, призначених для забез
печення проведения виборів і всеукраїнських референдумів, контролює 

ЦВК, яка залучає до проведення перевірок працівників Міністерства 

фінансів України та органів Державної податкової служби України. 

Центральна виборча комісія відповідно до законодавства визначає 

порядок обліку надходжень та витрат бюджетних коштів, що виділя
ються на підготовку та проведення виборів і всеукраїнських референ

думів, коштів виборчих фондів кандидатів та виборчих фондів партій 

та їхніх виборчих блоків. Вона визначає також форми фінансового звіту 

виборqих комісій і комісій з всеукраїнського референдуму щодо надхо-
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джень та витрат коштів, які виділяються на підmтовку та проведення 

відповідно виборів або всеукраїнськоm референдуму, та фінансового 

звіту кандидатів, партій, виборчих блоків партій. 

ЦВК подає фінансовий звіт щодо витрат коштів Державного бюд

жету України, виділених на підготовку та проведення відповідно ви

борів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнсько

m референдуму, до Рахункової палати Верховної Ради України не 

пізніш як через три місяці з дня офіційноm опублікування загальних 

результатів виборів або всеукраїнського референдуму. 

До політичних гарантій належать: проголошена Конституцією демо

краrична, ссщіальна, правова держава Україна - rоловній охоронець 

гарант безпосередньої демократії; Український народ який владу 

здійснює безпосередньо, а також через представницькі та інші органи 

державної влади та органи місцевоm самоврядування; право громадян на 

свободу об'єднання в політичні партії та громадські організації для роз

витку та захисту своїх демокраrичних надбань, реалізації політичних 

прав і свобод, і передусім, невід'ємноm права на участь в управлінні дер

жавними справами, в референдумах, виборах, місцевому самовряду

ванні; наявність відповіднош рівня плюралізму і гласності в суспільстві , 

демократичноm правовоm режиму в державі, що визначається рівно

правністю виборців, свободою агітації, вільним волевиявленням та кон

тролем за дотриманням законності при проведенні виборів і референ

думів. 

До політичних гарантій слід віднести політичну систему 

суспільства в цілому. Її головний зміст має бути спрямований на забез
печення реальної, практичної участі все більшої маси народу в уп

равлінні справами держави й суспільства, в розробці, обговоренні та 

прийнятті, а також здійсненні соціально-економічних і політичних 

рішень. Функціонування будь-якої системи (політичної, економічної, 

соціальної, правової) у кінцевому результаті визначається людиною. 
Люди формують політичну систему та беруть участь у реалізації їі 

можливостей, вони ж складають і те громадянське суспільство, на яке 

має вплив ця політична система. 

У центрі політичної системи стоїть держава. Саме з й діяльністю, з 

участю у вирішенні державних і суспільних справ через інститути без

посередньої демократії пов' язані реальні і найширші гарантії для всіх 

громадян брати участь у політичному житті суспільства. Ідея участі 

кожної людини у вирішенні загальних справ, відповідальності кожної 

особи за долю держави та суспільства в цілому знайшла широке міжна

родне звучання. Вона закріплена в конституції України і має розвивати-
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ся в чинному українському законодавстві, в тому числі й через поси

лення гарантій здійснення безпосередньої демократії в нашій країні. 

Сьогодні надзвичайно важливими є вдосконалення виборчої систе

ми як основного засобу та гарантії реалізації народом своєї установчої 

функції з формування органів державної влади. Як зазначає А. Мацюк, 

"від виборчої системи вирішальною мірою залежить розвиток політич
ної системи суспільства, його структуризація, без чого практично не

можлива й структуризація законодавчого органу. Політична система 

суспільства має сприяти визначенню конкретної політичної партії чи їх 

блоків, які беруть на себе відповідальність за стан справ у державі й 

суспільстві, - чого ми сьогодні не бачимо в Україні" І. 
У вирішенні найважливіших питань економічного, політичного та 

соціально-культурного життя в центрі і на місцях слід більш активно 

використовувати таку важливу форму безпосередньої демократії, як ре

ферендуми. Адже за умови правильного їх застосування вони здатні 

відігравати роль консолідуючого фактора громадянського суспіль

ства 2, що є вкрай необхідним для прогресивного розвитку нашого 
суспільства в сучасний кризовий період його існування. 

Важливим гарантом права громадянина на участь у всеукраїнсько

му референдумі є український народ, у місцевих референдумах -
відповідні громади. Таким гарантом виступає й держава у цілому. Вона 

гарантує право на участь у референдумі, покладаючи забезпечення цьо

го права на центральні та місцеві органи державної влади. 

Організаційні гарантії забезпечуються діяльністю державних ор
ганів, органів місцевого самоврядування, установ, посадових осіб, 

спрямованою на створення сприятливих умов для реального впровад

ження безпосередньої демократії та належного функціонування їі 

інститутів. 

Основні засади організаційних гарантій закріплено в Конституції 

України, яка визначає суб'єктів на призначення всеукраїнського рефе

рендуму, регламентує умови проголошення всеукраїнського референ

думу за народною ініціативою, визначає суб'єктів на призначення чер
гових і позачергових виборів до Верховної Ради України, виборів Пре

зидента України, чергових та позачергових виборів до органів місцево

го самоврядування, визначає порядок призначення на посаду та припи

нення повноважень членів Центральної виборчої комісії тощо. 

У повному обсязі організаційні гарантії закріплені в чинному зако
нодавстві. Зокрема, в Законі України "Про всеукраїнський та місцеві 

референдуми" йдеться про демократичні засади підготовки та прове

дення референдумів, порядок призначення референдумів, підготовку їх 
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проведення, організацію роботи комісій з референдуму, організацію го

лосуцацня та порядок визначення підсумків референдуму тощо. 

У Законі України "Про вибори народних депутатів України" ос

новні організаційні гарантії закріплені в розділі 11, де регламентується 
організація вцборів, а також в інших розділах. В цьому Законі вuзна

чається порядок призначення виборів, утворення виборчих округів і 

дільниць, Центральної, окружної, дільничної виборчих комісій, ор

ганізація їхньої роботи, оскарження рішень. Гарантії прав виборців 

закріплено і в розділах, що регламентують: складання списків ви
борців, висування та реєстрацію кандидатів у депутати, голосування, 

підрахунок голосів і визначення результатів виборів тощо. Ор

ганізаційні гарантії широко закріплені в законах "Про вибори депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про вибори де

путатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим". 
Особливо слід відзначити регламентацію цих гарантій у Законі Ук

раїни "Про Центральну виборчу комісію". В ньому на законодавчому 

рівні визначено порядок утворення, склад та організацію діяльності 

ЦВК, й повноваження щодо організації підготовки та проведення ви

борів Президента України, народних депутатів України, організації 

підготовки та проведення всеукраїнського референдуму, а також щодо 

організації виборів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів 

і проведення місцевих референдумів. У Законі регламентується право

вий статус і повноваження членів ЦВК, йдеться про регламент комісії 

та секретаріат комісії, визначені інші питання й повноважень, ор

ганізації і діяльності. 

У Законі, зокрема, зафіксовано, що ЦВК забезпечує в межах, визна

чених законодавством, реалізацію та захист конституційних виборчих 

прав громадян України при проведенні виборів і референдуму; здійснює 

контроль за додержанням конституційних норм виборчого права та ви

конанням законів про вибори та референдум, забезпечує однакове їх за

стосування на всій території України в межах своєї компетенції; звер

тається за необхідності до Конституційного Суду України щодо тлума

чення законів про вибори та референдуми, вносить у встановленому по

рядку пропозиції щодо вдосконалення законів з питань проведення ви

борів та референдумів; заслуховує повідомлення виборчих комісій, 

керівників міністерств, інших центральних та місцевих органів вико
навчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов' язаних з 

підготовкою та проведенням виборів та референдумів; визначає перед

бачений законодавством порядок використання засобів масової інфор

мації під час виборчих кампаній; розглядає звернення, заяви та скарги 
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громадян на рішення та дії або бездіяльність виборчих комісій (крім за

яв і скарг на неправильності в списках виборців), скасовує, змінює 

рішення виборчих комісій, які суперечать Закону, або зупиняє їхню дію, 

приймає інші рішення з цих питань; здійснює інші повноваження, що 

гарантують належне функціонування законодавства про вибори та рефе

рендуми, організаційне забезпечення їхньої підготовки та проведення. 

До ідеологічних гарантій слід віднести загальну та правову культу

ру суспільства та його членів, освіченість населення, національну 

свідомість і зрілість громадян, демократичні традиції та менталітет ук

раїнського народу, відповідне інформаційне забезпечення членів 

суспільства, рівень суспільної та індивідуальної правосвідомості. До 

цих гарантій належить також діяльність держави, їі органів та їхніх 

службовців, а також органів місцевого самоврядування та суспільства в 

цілому з правової освіти населення, що дозволяє кожній людині більш 
компетентно брати участь у прийнятті важливих державних рішень. 

Досвід проведення виборчих кампаній та референдумів, які відбу

валися за роки незалежності України, свідчить про необхідність підви

щення правової культури всіх учасників виборчого процесу та рефе

рендумів. Зважаючи на це, Центральна виборча комісія розробила Кон

цепцію підвищення правової культури учасників виборчого процесу та 

референдумів в Україні, яка схвалена Указом Президента України. 

Відповідно до цього Указу Кабінет Міністрів України своєю постано

вою затвердив заходи щодо реалізації згаданої Концепції. Все це знач

но посилило як ідеологічні, так і інші гарантії безпосередньої демо

кратії, особливо їі провідних форм- виборів і референдумів. 

9.3. Спеціальні (юридичні) гарантії безпосередньої демократїі 

У процесі формування правової державності значно зростає роль 

спеціальних (юридичних) гарантій безпосередньої демократії, що скла

даються з правових норм та інститутів, які забезпечують можливість 

нормального функціонування демократичних настанов, їхню охорону 

від порушень і деформацій. Юридичні гарантії визначені Конституцією 

та іншими законами України. Вони взаємопов'язані з так званими загаль

ними гарантіями (економічними, політичними, ідеологічними, ор

ганізаційними), адже останні стають власне гарантіями лише через юри

дичну форму та організаційні зусилля держави та суспільства. З іншого 

боку, спеціальні (юридичні) гарантії мають бути соціально наповненими, 

насамперед економічно, політично, ідеологічно, організаційно. Юридич

на форма гарантій має зворотний вплив на соціальні умови. 
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Взаємозв'язок загальних і спеціальних (юридичних) гарантій найбільш 

адекватно відбиває дійсне співвідношення соціальних реалій. 

Спеціальні (юридичні) гарантії поділяються на нормативно-правові 

та організаційно-правові. В свою чергу нормативно-правові поділяють

ся на матеріальні та процесуальні. У забезпеченні прямого народовлад

дя важливу роль відіграють всі види зазначених юридичних гарантій , 

але найвищу силу мають гарантії, передбачені Конституцією. Вони є 

основою юридичних гарантій і мають пріоритетне значения. 

До нормативно-правових гарантій безпосередньої демократії нале

жить сукупність відповідно прийнятих норм права, що визначають за

гальні принцщrи функціонувания інститутів прямого народовладдя, ко

ло суб'єктів здійснения безпосередньої демократії, цілі, яких вона має 

достягнути. Так, наприклад, нормативно-правові гарантії щодо виборів 

і референдумів визначають основні засади участі в них громадян, ок

реслюють коло учасників виборів і референдумів, предмет всеук

раїнського та місцевого референдумів, порядок підготовки, організації 

і проведення виборів і референдумів, а також юридичну відповідаль

ність у разі порушення законодавчих положень про вибори та референ

думи. За своєю правовою природою нормативно-правові гарантії 

закріплюються в нормах-принципах, процесуальних нормах, нормах, 

які визначають юридичні обов'язки виборців та учасників референ

думів, а також у нормах, що передбачають юридичну відповідальність 

за порушення законодавства про вибори, референдуми, інші інститути 

безпосередньої демократії. 

Норми-принципи визначають основні засади участі громадянина у 

виборах, референдумах та інших формах прямого народовладдя. В за

значених нормах закріплюються як основні, так і додаткові принципи, 

якщо останні не суперечать основним. Конституція визначає загальні 

принципи виборчого права під час виборів до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування. Закріплені для однієї з форм без

посередньої демократії - виборів, зазначені принципи поширюються 

й на інші форми прямого народовладдя З. 
Ст. 71 Основного Закону гарантує громадянам України, котрі досяг

ли на день проведення виборів або референдуму вісімнадцяти років, 

рівні можливості для реалізації свого виборчого права та таємницю во

левиявлення. При цьому виборче право громадян України не може бу

ти обмежене, окрім випадків визнання громадянина недієздатним у су

довому порядку. 

Нормативно-правові гарантії безпосередньої демократії закріплю

ються і в процесуальних нормах, наприклад у тих, що регламентують 
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порядок підготовки, організації та проведення виборів, або референ

думів, а також порядок реалізації рішень референдуму. Дотримання 
визначеної законодавством процедури виборів та референдуму є одним 

із важливих гарантів права громадянина на безпосереднє управління 
державними справами. Порушення процедури виборів чи референдуму 
ставить під сумнів законність їхніх результатів. 

До нормативно-правових гарантій безпосередньої демократії слід 

віднести і норми права, що визначають юридичні обов'язки для суб'єктів, 

уповноважених ініціювати, призначати (проголошувати), організовувати 

й проводити вибори та референдум і реалізувати рішення останнього. 

Юридичні обов'язки суб'єктів виборів і референдуму забезпечують їх 

правомірну поведінку на всіх стадіях виборчого та референдного про

цесів. У разі порушення учасниками виборів або референдуму своїх юри

дичних обов'язків наступає юридична відповідальність, яка також є 

однією з нормативно-правових гарантій безпосередньої демократії. 

Юридична відповідальність за порушення законодавства про вибори 

та референдуми передбачає негативну реакцію держави щодо порушен
ня права громадянина на участь у цих заходах. Вона виражена у 

відповідній правовій формі та передбачає як засудження самого правопо

рушення, так і його суб'єкта. Це дає підстави виділити характерні озна

ки юридичної відповідальності за порушення законодавства про вибори 

і референдум. Вона має, насамперед, такі риси: наявність правових 

санкцій як міри відповідальності за порушення законодавства про вибо

ри і референдум; винність суб'єкта виборів або референдуму в правопо

рушенні; обов'язковість виконання визначених законодавством санкцій; 

реалізація юридичної відповідальності за порушення законодавства про 

вибори чи референдум у передбаченій законодавством процесуальній 

формі. 

Загальні положення законодавства про юридичну відповідальність 

містяться у відповідних виборчих законах та законі про референдуми. 

Так, у ст. 50 Закону України "Про вибори Президента України" відзна
чається, що особи, які перешкоджали шляхом насильства, обману, по

гроз, підкупу або в інший спосіб вільному здійсненню громадянином 

права обирати і бути обраним, вести передвиборчу агітацію, а також го

лова, заступник голови, секретар і члени виборчих комісій, посадові чи 

· службові особи органів державної влади, органів місцевого самовряду-

вання, об'єднань громадян, які вчинили підлог виборчих документів, 

завідомо неправильний підрахунок голосів виборців, порушили 
таємницю голосування, допустили інше порушення закону несуть вста

новлену відповідальність. До відповідальності притягуються також 
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особи, які опублікували чи поширили в інший спосіб завідомо неправ

диві відомості про кандидата. Подібні статті містяться і в інших вибор

чих законах . 
. У ст. 1 О Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референду

ми" йдеться про юридичну відповідальність осіб, які перешкоджають 

вільному здійсненню права брати участь у референдумі, вести до голо
сування агітацію тощо У цій статті зазначається також, що прийняття 

рішень про проведення референдумів з питань, які не належать до 

відання Автономної Республіки Крим або до відання місцевого та 

регіонального самоврядування, тягне за собою передбачену законом 

відповідальність. У цьому ж Законі ст. 19 присвячена питанням 

відповідальності за порушення порядку збирання підписів під час 

ініціювання всеукраїнського референдуму. 

Всі ці положення про відповідальність кореспондуються до 

адміністративного та кримінального законодавства, де деталізуються 

конкретні міри покарання за скоєні правопорушення. 

Юридична відповідальність за порушення права громадян на 

участь у виборах і референдумах носить комплексний характер. Мож

на виділити наступні ії види: конституційно-правова, адміністративно

правова, кримінально-правова, цивільно-правова. 

Конституційно-правова відповідальність за порушення права гро

мадянина на участь у виборах і референдумах виступає у вигляді уза

гальнених фундаментальних принципів. Конституція України не 

містить конкретного переліку правових санкцій щодо порушення кон

ституційних положень, які закріплюють право громадянина України на 

участь у виборах і референдумах. Такі санкції визначає адміністратив

не та кримінальне законодавство. 

Так, у ст. 1862 Кодексу України про адміністративні правопорушен
ня, якою передбачено адміністративну відповідальність за порушення за

конодавства про вибори Президента України і народних депутатів, зазна

чено, що публічні заклики або агітація за бойкотування виборів, 

опублікування або поширення іншим способом неправдивих відомостей 

про кандидата в Президенти України або депутати, а так само агітаціЯ за 

або проти кандидата в день виборів тягнуть за собою накладення штра

фу від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Видача членом дільничної виборчої комісії виборчого бюлетеня 

для голосування за іншу особу тягне за собою накладення штрафу від 
трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Втручання в роботу виборчих комісій, що перешкоджає виконанню 

ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацією кандидатів у Президенти Ук-
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раїни або депутати, з rrідрахунком mлосів чи визначенням результатів або 

підбиттям загальних підсумків виборів, тягне за собою накладення штра

фу від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ст. 1864 цьоm Кодексу визначає адміністративну відповідальність 
у вигляді накладення штрафу за публічні заклики або агітацію до бой

котування референдуму, перешкоджання членам ініціативної групи із 

збирання підписів громадян України під вимоmю·про проведення голо

сування, а так само за будь-яку агітацію в день проведення референду

му, видачу членам дільничної комісії з референдуму бюлетеня для m
лосування за іншу особу, втручання у роботу комісій з референдуму, що 

перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з підрахунком 

голосів чи визначенням результатів референдуму. 

У прийнятому Верховною Радою України новому Кримінальному 

кодексі України є розділ де ідеться про злочини проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

Статтею 157 цього Кодексу передбачена кримінальна 

відповідальність за перешкодження здійсненню виборчоm права. В ній 

говориться що перешкодження насильством, обманом, погрозами, 

підкупом або іншим чином вільному здійсненню громадянном права 

обирати і бути обраним Президентом України, народним депутатом 

України, депутатом Верхоаної Ради Автономної Республики Крим, 

депутатом місцевої ради або сільским, селищним, міським mловою, 

вести передвиборкую агітацію, - караються обмеженням воли на 

строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох 

до чотирьох років. 

Ті самі деяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або 

членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням 

влади, або службовоm становища, - караються позбавленням волі на 

строк від трьох до п'яти років, 

Діяння передбачені частинами першою або друmю цієї статті, що 

вплинули на результати голосування або виборів, - караються позбав

ленням волі на строк до дванадцяти років. 

У статті 158 Кодексу говориться про кримінальну відповідальність 
за неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчів до

кументів або неправильний підрахунок голосів чи неправільне 

оmлошення результатів виборів. Так, видача членом виборчої комісії 

виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, або 

видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчоm бюлетеня) замість 

інших виборців, - караються обмеженням воли на строк від трьох до 

п'яти років обо позбавленням волі на строк до трьох років. 
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Підлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленного 

зразка чи виготовлення у спосіб не передбачений законом, внесення до 

виборчого документа завідомо неправдивих відомостей або будь-яка 

інша його підробка, а так само використання завідомо підробленого ви

борчого документа чи виготовленого у спосіб не передбачений законом, 

-караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. 

Дії передбачені попередньою частиною цієї статі, вчинені членом 

виборчої комісії або іншою службовою особою , а так само завідомо 
веправільний підрахунок голосів або веправільне оголошення резуль

татів виборів,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до 
восьми років,~ з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до чотирьох років. 

Стаття 159 встановлює кримінальну відповідальність за порушен
ня таємниці голосування. В ній говориться, що умисне порушення 

таємниці голосування під час проведення передбачених законом 

України виборів, вчинене членом виборчої комісіх або іншою службо

вою особою з використанням влади чи службового становища, - ка
рається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, або позбавленням волі на строк від одного до трьох 

років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пев

ною діяльністю на строк до трьох років. 

Кримінальним кодексом України встановлено також кримінальну 

відповідальність за порушення законодавства про референдум . Так 
перешкоджання насильством, обманом, погрозою, підкупом або іншим 

чином вільному здійсненню громадянином брати участь у референду

мі, вести агітацію до дня проведення референдуму, - карається штра

фом до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

або виправними роботами на строк до двух років, або позбавленням 
волі на строк до трьох років. 

Ті самі дії, вчинені членом виборчої комісії з проведення референ

думу або іншою службовою особою, або за попередньою змовою 

групою осіб,- карається штрафом до п'ятидесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до 
двух років, або позбавленням волі на строк до п'яти років. 

Штрафом до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, або виправними роботами на строк до двух років або по

збавленням волі на строк від одного до п'яти років караються Ііідроб

лення документів референдуму, приписування, завідомо веправільний 

підрахунок голосів, порушення таємниці голосування, вчинені членом 

комісії з проведення референдуму або іншою службовою особою. 
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Важливе місце в гарантуванні виборчих і референдумних прав грома

дян, а також прав за іншими формами безпосередньої демократії нале

жить цивільним і цивільно-процесуальним нормам. Так, у Цивільно-про

цесуальному кодексі України є декілька глав, які спрямовані саме на га

рантування правових засад функціонування безпосередньої демократії. 

Зокрема, глава ЗО Кодексу присвячена скаргам на неправильності в спис

ках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у рефе

рендумах; глава ЗО-А - скаргам на рішення і дії територіальної, окруж

ної (територіальної) виборчої комісії з виборів депутатів і голів сільських, 

селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад і заявам 

про скасування рішення виборчої комісії; rnaвa ЗО-Б- скаргам на рішен

ня і дії Центральної і окружної виборчих комісій з виборів Президента 

України і заявам про скасування рішень Центральної виборчої комісії; 

глава ЗО-В- заяві про скасування рішення окружної виборчої комісії про 

реєстрацію кандидата в народні депутати України; глава 30-Г- скаргам 

на рішення і дії Центральної виборчої комісії; глава 30-Д- заяві про до

строкове припинення повноважень народного депутата України у випад

ку невиконання ним вимог щодо несумісної депутатської діяльності з 

іншими видами діяльності; глава 31 - скаргам на дії органів і посадових 
осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень; глава 31-Ф 

скаргам на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних 

чи посадових осіб у сфері управлінської діяльності та ін . 

У зв'язку з часовими параметрами, в яких проходять вибори і рефе

рендуми, значимістю питань, які вирішуються в процесі їхньої підго

товки та проведення, у статтях названих глав ЦПК України зазначено 

більш стислі строки розгляду справ, ніж для звичайних цивільних 

справ, їх виконання, визначення судових інстанцій, що їх розглядають, 

тощо. Так, щодо скарг на неправильності в списках виборців та в спи

сках громадян, які мають право брати участь у референдумі, то вони 

подаються не пізніше як за п'ять днів до виборів або референдуму. Суд 

повинен розглянути таку скаргу не пізніше як протягом трьох днів, 

включаючи й день надходження скарги, якщо вона подана не пізніше 

дванадцятої години цього дня. Для цих скарг визначений порядок 

обов'язкового попереднього позасудового вирішення, якщо вони були 

відхилені відповідною виборчою комісією. 

Рішення суду щодо такої скарги є остаточним і набирає законної 

сили одразу після його проголошення. Копія рішення суду негайно ви

дається заявникові та надсилається до відповідної комісії для терміно

вого внесення змін до списків виборців чи списків громадян, котрі ма

ють право брати участь у референдумі. 
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Скарги на відмову окружної виборчої комісії у реєстрації ініціатив

ної групи виборців розглядаються у семиденний термін. Рішення суду 

є остаточним і оскарженню не підлягає . 
Заяви про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в на

родні депутат~ України розглядаються судовою колегією в цивільних 

справах Верховного Суду України протягом семи днів, але не пізніш, 

як за один день до дня виборів. Рішення є остаточним, його копія ви

дається негайно. 

До Верховного Суду України оскаржується рішення Центральної 

виборчої комісії по виборах народних депутатів України щодо визнан

ня виборів недійсними. Такі скарги розглядаються судовою колегією в 

цивільних справах Верховного Суду України протягом семи днів. Наве

дені рішення є остаточними і оскарженню не підлягають. Їхні копії суд 
негайно направляє заявникові і Центральній виборчій комісії. 

Всі ці та інші нормативно-правові настанови свідчать про високий 

ступінь законодавчої гарантованості виборчих прав громадян України 

та їхніх прав на участь у референдумах. Оскільки Цивільний кодекс Ук

раїни не виділяє окремо цивільно-правову матеріальну відпові

дальність за порушення законодавства про вибори та референдуми, то 

вона наступає на загальних засадах. 

Автори монографії "Референдуми в Україні: історія і сучасність" 

В.Ф. Погорілко та В.Л. Федоренко розrлядають організаційно-правові 

гарантії насамперед всеукраїнського референдуму. Вони відзначають, 

що ці гарантії покладаються на систему суб' єктів, уповноважених 
здійснювати судовий і позасудовий контроль за дотриманням законо

давства про референдуми. На наш погляд, такі організаційно-правові 

гарантії існують щодо всіх інститутів безпосередньої демократії: і ви

борів, і петицій, і зборів, і мітингів тощо. 

Гарантом прав громадянина на всеукраїнський референдум, на 

участь у вільних виборах до органів державної влади та місцевого само

врядування на основі загального, рівного та прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування виступає держава в цілому, оскільки 

відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи людини та П га
рантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утверджен

ня і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. 

Гарантом прав і свобод людини і громадянина є Президент України 

(ст. 102 Конституції України). Виключно законами України, які прий
має Верховна Рада, визначаються права та свободи людини й громадя

нина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина (ст. 91, 
92 Конституції України). Парламентський контроль за додержанням 
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конституційних прав і свобод людини та громадянина здійснює Упов

новажений Верховної Ради України з прав людини. Кожний має право 

звертатися до Уповноваженого за захистом своїх прав (статті 55, 101 
Конституції України). 

Гарантом безпосередньої демократії є й система суб'єктів, уповно

важених здійснювати судовий та позасудовий контроль за дотриманням 

законодавства, яке регулює функціонування інститутів прямого наро

довладдя. 

Судовий контроль покладається на органи правосуддя. Ст. 55 Кон
ституції України передбачає, що права та свободи людини й громадяни

на захищає суд. Якщо вичерпано всі засоби національного правового 

захисту, кожен має право звертатися за захистом прав і свобод до 
відповідних міжнародних установ чи до відповідних органів міжнарод

них організацій, членом або учасником яких є Україна. Таким чином, 

можна сказати, що захист безпосередньої демократії в Україні 

здійснюється не тільки національними, але й міжнародними судами та 

відповідними міжнародними організаціями. 

Контроль за безперешкодним функціонуванням інститутів безпосе

редньої демократії здійснюють також представники трудових колек

тивів, політичних партій, профспілок та інших громадських об'єднань. 

Винятково важливе значення в системі організаційно-правових га

рантій безпосередньої демократії відіграють засоби масової інфор
мації. Вони здатні ефективно сприяти контролю за додержанням зако

нодавства про референдуми, вибори, звернення громадян, страйки, де

монстрації та мітинги тощо, оперативно оголошуючи резонансні пору

шення права громадян на участь у перелічених заходах. 

• • • 

Спеціальні (юридичні) гарантії досить численні та різноманітні, всі 

вони представлені та закріплені в законодавстві. Крім гарантій, які сто

суються безпосередньої демократії в цілому, кожний з Гі інститутів має 

особливі гарантії, які закріплені в законах, котрі регулюють саме кон

кретні інститути. Це, наприклад, Закони "Про вибори народних депу

татів України", "Про вибори Президента України", "Про вибори депу

татів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про Всеук

раїнський та місцеві референдуми", "Про звернення громадян", "Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та ін. 

Впродовж останніх років, починаючи з проголошення незалеж

ності України, внаслідок реалізації народної волі, висловленої на Все-
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українському референдумі, прийнятrя Конституції України 1996 р., 

безпосередня демократія стала реальним інструментом в руках народу 

для здійснення масштабних перетворень в країні в політичній, еко

номічній та інших галузях їі житrя. Через демократичні вибори Прези

дента України, народних депутатів, всеукраїнський референдум народ 

вирішує доленосні питання свого майбутнього. Водночас практика 

засвідчує, що ці інститути потребують подальшого вдосконалення та 

гарантованості. На порядку денному поставлене питання про розробку 

та прийняття Виборчого кодексу України, нових законів про всеук

раїнський, а rакож місцеві референдуми. Рішення останнього Всеук

раїнського референдуму вимагають внесення відповідних змін і допов

нень до чинної Конституції України. Вся ця законотворча робота має 

бути спрямована на вдосконалення та зміцнення конституційних і зако

нодавчих гарантій безпосередньої демократії з урахуванням міжнарод

них стандартів демократії, визначених у Загальній декларації прав лю

дини та інших міжнародних документах, зобов'язаннях України як по

вноправного члена ООН, члена Європейської спільноти тощо. 
Система гарантій безпосередньої демократії - як загальних, так і 

спеціальних (юридичних) - не є вичерпною. Вона може та повинна 

бути розширена, набувати більшої дієвості, чіткості та цілеспрямова
ності, надійно захищаючи демократичні підвалини суспільства й дер

жави, права та свободи людини й громадянина. 

9.4 . . Міжнародно-правові гарантії безпосередньої демократії 

З набутrям Україною незалежності, посиленням їі ролі як повно

правного члена ООН, вступом їі до Ради Європи, активізацією участі в 

діяльності ряду міжнародних організацій, ратифікацією актів про пра
ва людини, в яких йдеться, зокрема, й про роль демократії для загаль

нолюдського розвитку, а також намічені орієнтири щодо подальшого 

процесу демократизації європейських країн, визначені так звані стан

дарти демократії, юридичні зобов'язання членів європейської спільно

ти, все більшого значення набувають міжнародно-правові гарантії без

посередньої демократії. Вони забезпечуються авторитетом міжнарод

них організацій, застосуванням різного роду санкцій за порушення де
мократичних принципів і норм, що проголошені в Загальній декларації 

прав людини та в міжнародних пактах. Недодержання міжнародно-пра

вових стандартів у внутрішньодержавній демократії і особливо грубе 
порушення їх може призвести до вжитrя відповідними міжнародними 

організаціями певних заходів юридичного або економічного характеру 
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з негативними наслідками для держави, де влада не реагує або навмис

но використовує антидемократичні, антигуманні методи владарювання, 

порушуючи загальновизнані демократичні принципи життя 

суспільства та суверенітет народу. 

Міжнародна спільнота виробила певні механізми щодо гарантуван

ня дії міжнародних стандартів демократії в окремо взятих країнах, які 
належать до різних міжнародних об'єднань. Ці механізми покликані за

безпечити додержання загальновизнаних вимог стосовно здійснення 

безпосередньої демократії та належного функціонування їі інститутів в 

сучасних умовах. Так, в Україні, як і в інших демократичних країнах 

світу, при проведенні виборів Президента України, народних депутатів 

України, виборів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів, а 

також при проведенні всеукраїнського і місцевих референдумів широ

ко застосовується акредитація офіційних спостерігачів від іноземних 

держав та міжнародних організацій, які відповідно до виборчого зако

нодавства України можуть брати участь у виборчих кампаніях і прове
денні референдумів. Порядок реєстрації таких спостерігачів, повнова

ження та гарантії їхньої діяльності визначаються положеннями про по

рядок реєстрації та статус офіційних спостерігачів, які затверджуються 

постановами Центральної виборчої комісії України. 

Останнім часом участь офіційних спостерігачів у виборах набула 

широкого поширення і стала одним із факторів демократичності вибор

чого процесу та визнання легітимності виборів на міжнародному рівні. 

Це сприяло послідовному впровадженню гласності та відкритості воле

виявлення громадян, забезпеченню прозорості проведення виборів на 

нових, справді демократичних засадах. 

Наша держава сьогодні є однією з небагатьох країн світу, де на зако

нодавчому рівні закріплено можливість для іноземних спостерігачів бу

ти присутніми на виборах та здійснювати свою діяльність під час всеук

раїнського референдуму. Поняття "офіційний спостерігач" стало складо

вою виборчого процесу ще під час виборів народних депутатів України 

у 1994 р. Свого законодавчого оформлення цей інститут набув у прийня

тому у вересні 1997 р. Законі України "Про вибори народних депутатів 
України", в якому є окрема стаття "Офіційний спостерігач". Пізніше, в 

Законі України "Про Центральну виборчу комісію" від 17 грудня 1997 р. 
у його Ш-ому розділі, де закріплено повноваження Центральної вибор

чої комісії щодо організації підготовки та проведення виборів Президен

та України, виборів народних депутатів України, місцевих рад, 

сільських, селищних та міських голів, а також проведення всеукраїнсько

го та місцевих референдумів, було визначено, що Центрвиборчком забез-
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печує акредитацію на виборах всіх рівнів та референдумах офіційних 

спостерігачів від інших держав та міжнародних організацій відповідно 

до положення про ста1)'С спостерігачів, яке затверджує саме Центрви
борчком. У Законі зафіксовано, що Комісія може обмінюватися досвідом 

з відповідн~ державними органами інших країн, міжнародними ор
ганізаціями, а також ВС1)'Пати до міжнародних організацій (асоціацій) 

виборчих систем, що дає Центрвиборчкому можливість вивчати за

рубіжний досвід проведення демократичних виборів та референдумів, 

ефективніше використовувати гарантії, в тому числі міжнародні, для 

функціонування цих важливих інстИ1)'Тів безпосередньої демократії4. 
В тому, що наявність іноземних офіційних спостерігачів під час про

ведення виборів чи референдумів є гарантією того, що вони здійснюють

ся відповідно до законодавства України і загальновизнаних міжнародних 

норм, ні в кого не викликає сумніву. Спостерігачам надані широкі можли

вості для виконання їхніх функцій. Їх акредИ1)'Є Центрвиборчком, про що 
кожному видається відповідне посвідчення. Діяльність спостерігача по
чинається з дня акредитації і закінчується після визначення результатів 

виборів чи підбиття підсумків референдуму. Офіційним спостерігачам 

від іноземних держав та міжнародних організацій надається право бути 

присутніми на засіданнях виборчих комісій чи комісій з референдуму, а 

також на передвиборних зборах, мітингах, зустрічах кандидатів у Прези
денти України, кандндт-ів у народні депутати України і кандидатів у де
путати місцевих рад, на зборах, на яких обговорюються питання, вине

сені на референдум. Вони можуть знайомитися з матеріалами передви

борної агітації, перебувати у приміщеинях виборчих дільниць і дільниць 

для голосування як перед початком, так і під час голосування та при 

підрахунку голосів, визначенні результатів підрахунку голосів і підбитті 

підсумків виборів і референдуму. Спостерігачам надається право знайо

митися з роботою дільничних комісій щодо забезпечення реалізації прав 
громадян на участь у виборах і референдумі, викладати свої пропозиції 

щодо організації проведення виборів та референдумів, удосконалення за

конодавства з цих питань з урахуванням міжнародного досвіду, утворю

вати за погодженням з Центрвиборчкомом тимчасові групи з числа 

офіційних спостерігачів для координації їхньої діяльності, з додержан

ням законодавства проводити прес-конференції, звертатися до засобів ма

сової інформації. Міністерство закордонних справ, інші центральні та 

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

комісії з проведення виборів та референдумів повинні сприяти офіційним 
спосТерігачам у здійсненні їхніх повноважень. Офіційні спостерігачі на 
території України перебувають під державним захистом України. 
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Не допускається втручання офіційного спостерігача в роботу 

комісій. У разі порушення ним законода13ства або загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного права щодо використання його статусу 

для дій, не пов' язаних зі спостеріганням, які він має здійснювати, 
Центрвиборчком може достроково припинити його повноваження. 

Матеріально-фінансове забезпечення діяльності офіційних спо

стерігачів здійснюється за рахунок коштів тих держав і міжнародних 

організацій, які направили їх в Україну, або за власні кошти цих спо

стерігачів. 

Слід зазначити, що участь у виборчих кампаніях та в проведенні 

референдумів офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжна

родних організацій як гарантія здійснення безпосередньої демократії в 

Україні спрямована на забезпечення додержання демократичних прин

ципів і норм виборчого процесу, реалізації прав громадян та їхніх 

об' єднань, що має вплив на демократичний імідж держави, а позитивні 

висновІ\И спостерігачів підтверджують відповідність виборчого проце

су його нормативній базі, загальноприйнятим міжнародним стандар

там, підвищує авторитет виборчого процесу. 

Щоб уявити масштаби участі іноземних офіційних спостерігачів, 

зокрема, у виборах народних депутатів України 1998 р., слід зазначити, 

що при Центрвиборчкомі було акредитовано понад 400 таких спос
терігачів із 36 країн світу. На виборах Президента України 1999 р. було 
зареєстровано 576 спостерігачів з 38 країн світу- представників пар
ламентів і урядів зарубіжних держав, міжнародних, парламентських, 

громадських організацій, в тому числі Парламентської Асамблеї Ради 

Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнарод ої 

фундації виборчих систем, Міжнародного республіканського інституту 

(США), Міжнародного товариства прав людини, Українського Конгре

сового Комітету Америки, Світового Конгресу Українців, Ради 
Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць СНД, багатьох по

сольств, акредитованих в Україні. Найбільше спостерігачів було із Спо

лучених Штатів Америки, значна кількість - з Великої британії, Кана

ди, Російської Федерації, Франції, Німеччини, а також представники 

Австралії, Японії, Індії, Єгипту, Туреччини, країн СНД тощо. 

Під час виборів і проведення референдумів іноземним спостеріга

чам надається повна свобода пересування по країні, можливість за ба

жанням вільно обирати ті виборчі дільниці, територіальні та 

дільничні виборчі комісії та комісії з референдуму, де вони хотіли би 

спостерігати за ходом виборів чи референдуму. Так, у день виборів 

Президента України ЗІ жовтня 1999 р. та повторного голосування 
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14 листопада цього ж року групи офіційних іноземних спостерігачів 
були присутні не тільки в Києві, а й в інших містах і селах на тери
торії України. Найбільший інтерес для спостерігачів представляли 
Автономна Ресnубліка Крим, Дніпропетровська, Донецька, Івано
Франківська, Житомирська, Львівська, Луганська, Київська, Одеська, 
Полтавська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська, Черкаська об
ласті, м.Київ 5. 

У день виборів народних депутатів України 1998 р. іноземні спос
терігачі перебували в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Се
вастополі, 20 ооластях, відвідали майже 1,5 тис. виборчих дільниць, у 
тому числі вісім - у виправно-трудових установах Міністерства 
внутрішніх справ України, три - у військових частинах 6. 

За підсумками роботи офіційних іноземних спостерігачів численні 
організації, зокрема Бюро з демократичних інститутів і прав людини 
ОБСЄ, Парламентська Асамблея Ради Європи, Міжнародний рес
публіканський інститут (США), Європейський інститут засобів інфор
мації, підготували доповіді, заяви, повідомлення, відгуки та надіслали 
їх до Центрвиборчкому. В них зазначено, що вибори в Україні були ор
ганізованими і пройшли на належному рівні та "адекватній правовій та 
адміністративній базі". Вибори є беззаперечним кроком до подальшої 
демократизації в Україні 7. 

Делегації спостерігачів Міжнародного республіканського інституту, 
які брали участь у моніторингу під час першого та другого турів голосу
вання по виборах Президента України 1999 р., відзначали, що вибори 
були "демократичним процесом, що заслуговує на довіру". Вони конста
тували: "Вибори зміцнили демократичну традицію що розвивається в 
Україні, та продемонстрували чітко визначений вибір українського на
роду стосовно напрямку майбутнього розвитку його країни" 8. 

У підсумкових документах зазначалося, що мали також місце деякі 
порушення виборчого закону, зокрема порушення щодо таємності голо
сування, найпоширеніші з яких - голосування за межами кабін, а також 

так зване "сімейне голосування", коли сімейні пари голосували разом. Як 
порушення відзначалася присутність у день голосування на виборчих 
дільницях представників органів державної влади та інших сторонніх 
осіб. Водночас у звітах підкреслювалося, що ці незначні порушення не 
вплинули на волевиявлення виборців та результати голосування. 

У підсумкових документах, які подали іноземні спостерігачі до 
Центрвиборчкому та міжнародних організацій, що їх уповноважували 
здійснювати спостереження, як правило, містилися висновки та пропо
зиції. Так, звіт Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ) про 
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спостереження на виборах народних депутатів України у 1994 р. містив 
21 рекомендацію стосовно вдосконалення виборчого процесу, багато з 
яких (наприклад, ліквідація мінімального бар'єру присутності ви

борців, щодо умови визнання виборів дійсними) були відбиті в Законі 

України "Про вибори народних депутатів України" 1998 р. 
Чимало слушних рекомендацій міститься в Звіті про спостережен

ня Міжнародного Республіканського Інституту на виборах народних 

депутатів України 29 березня 1998 р. та у звіті делегації спостереження 
цього Інституту за виборами Президента України 31 жовтня 1999 р. та 

14 листопада 1999 р. Низка рекомендацій стосується необхідності вне
сення змін і доповнень до чинного виборчого законодавства. Так, в 

одній з рекомендацій йдеться про те, що згідно із законодавством Ук

раїни "Про вибори народних депутатів України" голосування прово

диться з 7 по 22 годину. З огляду на велику кількість бюлетенів, які не-
" обхідно порахувати вручну, процес підрахунку голосів є тривалим і 

виснажливим. Поки виборча система України не буде цілком автомати

зованою, МРІ рекомендує проводити голосування на виборах народних 
депутатів України з 7 до 20 годин. Це дозволило б більш вчасно повідо
мляти про результати виборів та скоротити помилки, що потенційно ви

никають через перевтому. Виборчий закон має уточнити питання ор

ганізації роботи виборчої дільниці та забезпечити суворе їх виконання. 

Порядок організації роботи повинен передбачати забезпечення Центр

виборчкомом додаткових кабін з метою запобігання скупченню людей 

та уникнення довгих черг виборців. Розмір не всіх приміщень виборчих 
дільниць дає змогу безперешкодно розташувати виборчі скриньки в 

полі зору. З огляду на це виборчий закон має містити вимогу стосовно 

того, що принаймні один член дільничної комісії повинен перебувати 

весь час біля виборчих скриньок. Слід також призначити одіюго з 

членів дільничної комісії відповідальним за запобігання скупченню ви

борців в приміщенні дільниці, підтримання порядку в черзі за бюлете
нями й до кабін, він також має стежити за тим, аби виборці, які прого~ 
ласували, звільняли приміщення дільниці. 

Щоб запобігати можливості офіцерів впливати на солдатів, якими 

вони командують, не слід дозволяти командирам-офіцерам перебувати 

в приміщенні виборчої дільниці, за винятком часу, коли вони самі голо

сують, або випадків, коли вони є членами виборчої комісії. 
В одній з рекомендацій Йдеться про повноваження судової влади, не

допущення тиску та впливу на неї ззовні. Щоб забезпечити незалежність 

судової система та об'єктивність судових рішень з питань оскарження 

виборів, необхідні додаткові уточнення функцій судової гілки влади, 
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включаючи механізм проведення судових рішень в дію . Як складову та

кого уточнення МРІ запропонував створення спеціалізованих судів з роз

rnяду питань виборчого законодавства, до яких можна було б оскаржува

ти рішення ЦВК, а також рекомендував включити норми покарання за 

порушення зак9ну про вибори до майбутнього виборчого законодавства. 

У звіті констатувалося, що українське законодавство має чітко ок

реслити існуючі на сьогодні невиразні лінії розмежування між засоба

ми інформації, які контролюються державними, політичними або 

бізнесовими органами. Відповідно, засобам інформації, що субсиду

ються державними органами, слід гарантуваги повну редакційну сво

боду; судова система повинна дотримуватися єдиної юрисдикції щодо 

закриття каналів інформації; Верховній Раді треба поліпшити правові 

норми, що захищають свободу журналістики. 

За умов повільного розвитку незалежних засо()ів масової інфор

мації (про це йдеться у Звіті делегації спостереження за виборами Пре

зидента України) законодавство мусить· надавати додаткові можливості 
для кандидатів подавати свої виборчі програми в державних засобах 

масової інформації. В українському законодавстві повинні міститися 

роз' яснепня щодо напрямів контролю та прав власності у відносинах 

між органами масової інформації та державними установами, політич
ними організаціями та діловими структурами. Український уряд му

сить впровадити наявні законодавчі норми, що регулюють використан

ня ЗМІ під час виборів . Органам влади на загальнонаціональному та 

місцевому рівнях слід утримуватися від спроб контролювати подання 

новин і, за можливості, сприяти забезпеченню свободи преси. Держава 

не повинна втручатися в справи, що стосуються порушення податкових 

питань та питань щодо ліцензій протягом визначеного періоду часу пе

ред виборами для уникнення будь-якого залякування. 

У Звіті МРІ наголошено, що необхідно послідовно додержуватися 
вимог ст. 33 Закону "Про вибори Президента України", що забороняє 
проведення рекламної передвиборної кампанії, в ході якої виборців за

безпечують товарами, послугами, цінними паперами, грошима, кредита

ми. Порушники цих вимог мають нести відповідальність повною мірою . 

Заслуговує на увагу й рекомендація стосовно того, що в законі про 

вибори має бути заборонена "зміна місця голосування" в період між 

першим та другим турами виборів (за винятком особливих обставин), 

аби уникнути будь-якого враження про спробу маніпулювати голосами. 

МРІ рекомендував внести доповнення до Закону "Про вибори Пре

зидента України", що стосуються формування як окружних, так і 
дільничних комісій для другого туру виборів, чітко зазначаючи, як ма-
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ють замінюватися члени комісій, якщо вони вирішують після першого 

туру виборів не брати участі в роботі комісії. Законом мусить також ре

гулюватися участь спостерігачів у другому турі, навіть якщо прізвище 

їхнього кандидата вже відсутнє в бюлетені для голосування. 

У звітах зазначалося, що політичні партії повинні нести відпо

відальність за своїх вітчизняних спостерігачів. Вони мають добирати 

та готувати спостерігачів для належного спостереження за виборчим 

процесом . 

Слушні рекомендації, на наш погляд, містяться й в Огляді парла

ментських виборів в Україні 29 березня 1998 р. OSCE/ODIR. У цьому 
документі, зокрема, йдеться про те, що на період виборів необхідно ут

римуватися від порушення спокою, насильства та залякувань, і така по

ведінка має бути нормою для всіх партій. Треба вжити заходів й щодо 

покращення клімату виборів. ЦВК повинна мати право приймати 

обов'язкові рішення (право управляти) щодо всієї системи органів, які 

організують вибори, в тому числі й щодо місцевих органів. Має бути 

створена прозора система отримання ЦВК результатів виборів від рівня 

виборчих дільниць до національного рівня. Треба уніфікувати систему 

виборів до місцевих органів, а систему звітності спростити. 

Пропозиції і рекомендації, що містяться в підсумкових документах 

іноземних спостерігачів, а також міжнародних організацій, мають бути 

предметом уважного вивчення з метою подальшого вдосконалення ви

борчого законодавства, виборчих технологій і процедур та покращення 

організації проведення наступних виборів і референдумів у нашій демо

кратичній правовій держави. Це буде сприяти подальшому розвиткові та 

поглибленню безпосередньої демократії, більш чіткому функціонуван

ню їі головних інститутів - виборів та референдумів, зміцненню й по

силенню дієвості гарантій прямого народовладдя в Україні . 

І . Мацюк А . Громадянське суспільство - соціальна основа держави, вла

ди і демократії// Українське право.- 1995.- N~ 1.- С. 33. 
2. Там само. - С. 34. 
З . Погорілко В.Ф. , Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія і су

часність.- К., 2000.- С. 142- 143. 
4. Так, наприклад, Україна (їі Центрвиборчком) входить до складу Асоціації 

Організаторів Виборів Країн Центральної і Східної Європи (АОВКЦСЄ), яку 

було утворено у серпні 1991 р. за ініціативою Міжнародного Фонду Виборчих 
систем (МФВС). Метою Асоціації є недопущення порушень виборів, забезпе

чення неупередженого, незалежного від будь-якого національного керівництва 

форуму для обміну інформацією між організаторами виборів і експертами в ме-
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жах реrіону діяльності Асоціації,. для обговорення та прийняпя рішень в інте

ресах утвердження відкритих і прозорих виборів з метою підтримки демокра

тичного процесу і усталення сприятливого державного правління. (Див.: Виступ 

Генерального Секретаря АОВКЦСЄ п. Золтана Тота на конференції 17 березни 
2000 р. І Інтернет, сторінка http: // www. gceeek. ccom.). 

5. Вибори Президента України 1999. Інф.-анал. вид.- К., 2000. - С. 227. 
6. Парламент України : вибори-98. Інф.-анал . вид.- К., 1998.- Ч. 2. 

с. 713 . 
7. Там само.. 
8. Вибори Президента України 1999. Інф. -анал. вид- К., 2000- С. 227. 
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