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Передмова 

Становлення громадянського суспільства в Україні 
та розбудова Української демократичної правової держави 
передбачають перетворення українського народу з 

об'єкта державного управління на пріоритетний суб'єкт 
владарювання. У зв'язку з цим перед українськими сус

пільством та державою постало завдання всебічного роз

витку і вдосконалення всіх форм народовладдя, насампе

ред передбачених Конституцією . Особлива увага має 
~ надаватися розвитку тих форм демократії, за допомогою u ·;;:; яких український народ може самостійно вирішувати най-

~ важливіші проблеми суспільного та державного життя. 
~ Конституція України в ст. 69 визначає пріоритетними 
~ формами демократії вибори і референдуми. Вибори 

<>: передбачають делегування народного суверенітету 
·2- представницькому органу, референдуми дають змогу 
.g українському народу безпосередньо, через вільне 

голосування приймати важливі імперативні рішення. На ·;;:; 
·::; всеукраїнський референдум можуть виноситися окремі 
~ положення Конституції, найважливіші законопроекти 

(закони) та інші питання загальнодержавного значення. 
"' ;:s Всеукраїнський референдум є порівняно новою фор-
~ мою прямого народовладдя в Україні. До 1991 р. всеук

'1:> 
~ раїнські референдуми на терені України не проводилися , 
~ хоча можливість проведення загальнореспубліканського 
~ референдуму передбачалася конституціями УРСР 1937 і 
@ 1978 років. 
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У зарубіжних країнах практика проведення референ
думів налічує кілька століть. Започатковані в XV ст . у 

Швейцарії, референдуми спочатку на місцевому, а згодом 
на загальнонаціональному рівні почали проводитись і в 

інших країнах, поступово перетворившись на один з найха

рактерніших інститутів сучасного демократичного сус

пільства. 

Наукові дослідження референдуму як суспільного та 
правового явища відомі вже у ХІХ - початку ХХ ст . 

У колишньому СРСР перші загальнотеоретичні дослід
ження референдумів з'явилися в 30-х роках ХХ ст. 
Визнаючи внесок радянських вчених у вивчення цієї про

блеми, слід відзначити, що їх праці здебільшого обмежу

валися тлумаченнями відповідних норм радянських кон

ституцій або аналізом досвіду проведення референдумів 

у зарубіжних країнах. Схоластичний характер їхніх дос
ліджень був зумовлений відсутністю практики прове

дення референдумів у СРСР. 
Перший всеукраїнський референдум відбувся 1 груд-

ня 1991 р. Він відіграв доленосну роль у становленні 
України як незалежної держави, підтвердив легітимність 

та надав найвищої юридичної сили прийнятому Верхов

ною Радою Української РСР Акту проголошення неза
лежності України. Цей референдум довів реальну спро
можність українського народу самостійно вирішувати ~ 

<.,) 

найважливіші питання суспільного і державного життя. ·g 
Всеукраїнський референдум дістав правове закріп- <::~ 

лення спочатку в Законі України <<Про всеукраїнський ~ 
та місцеві референдуми•> 1991 р., а згодом у Конституції ~ 
Укра'іни 1996 р., але не увійшов у повсякденне політич- ~ 
не життя України, а залишився разовою історичною ·§. 
подією. Спроби провести всеукраїнський референдум в .g 
1992, 1993, 1996 та 1998 роках виявилися марними. ·;;; 

Однією з причин такої ситуації є малодослідженість '<:; 
правової природи всеукраїнського референдуму. В Ук- ~ 
раїні поки що відсутня цілісна концепція всеукраїнська-

"' го референдуму. До того ж Закон України <<Про всеук- ;:; 
раїнський та місцеві референдуми•> 1991 р., який відіграв ~ 

<'1::> 
свого часу важливу суспільну роль, застарів і не відповідає і;3 

чинній Конституції. Досвід проведення всеукраїнського ~ 
референдуму 1 грудня 1991 р . та ініціювання проведення ~ 
всеукраїнських референдумів 1992, 1993, 1996, 1998 та ~ 
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1999 років не дістав належного наукового аналізу і з а
лишається неузагальненим. Нині питання проведеНІ-нІ все

украінського референдуму знову набуває актуальності 
в зв'язку з призначенням його проведення за народною 

ініціативою 16 квітня 2000 р. 
Пропонована монографія є спробою дослідження тео

ретичних та практичних проблем проведення референ

думів в Украіні та створення цілісноі концепцїі всеук

рвінського референдуму як однієі з найважливіших форм 

безпосередньоі демократії в Україні . Це сприятиме вдос

коналенню законодавства про всеукрвінський референ

дум і приведенню його у відповідність із чинною Кон

ституцією на основі узагальнення досвіду проведення або 

спроб проведення всеукрвінських референдумів, виявлен

ню позитивних і негативних тенденцій у розвитку цього 

інституту в Украін і . 



Короткий нарис 

історії референдумів 

1.1. Передумови виникнення 
референдумів 

Передумовами виникнення всеукраїнського і місце
вих референдумів в Україні став комплекс об'єктив

них та суб'єктивних чинників політичного, економічно 

го, соціального та духовного характеру . 

Об'єктивні чинники поділяються на політичні, 

економічні, соціальні та духовні. 
Серед політичлих чинників впровадження референ

думів в політичне життя України конституційним став 

курс на розбудову демократичної правової держави, в "" "' <:3 
якій носієм влади є народ, а головною цінністю - люди- ·;;: 
на. Другим політичним чинником став курс України ~ 
на інтеграцію в європейський демократичний простір, ~ 
який не міг бути реалізований без визнання України як <;:j 

~ 
суверенної , незалежної і демократичної держави міжна- "і 

родною спільнотою. При цьому шлях легітимації неза- ·~ 
"' .9 лежності держави не мав викликати жодного сумніву 

щодо демократичності його правової природи, через і.цо і 
':;! 

був підтверджений проведенням всеукраїнського рефе- '<:; 
рендуму 1 грудня 1991 р . J 

Багатовікова практика зарубіжних країн щодо вирі- ,...., 
"' шення загальнодержавних проблем через проведення 

референдумів і позитивний досвід країн Балтії та Закав- ;:;, 
<1::> 
;,: каззя, які вирішили питання про самовизначення саме на 

загальнонаціональних референдумах, стали прикладами 

і для Укра.іни. Інституювавши референдуми в національ

ному законодавстві, Україна зробила великий крок в на-
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прямку розбудови демократичної дер7Кави, яка виз н а - сві й 
народ носієм суверенітету і єдиним джерелом вл ади в 

державі. Водночас Україна створила законодавче підгрун
тя для легітимізацїі незалежності в спосіб , в из на ний 

міжнародною спільнотою. 

Серед економічних чинників впровадження референ
думів найголовнішим було створення економічних пе
редумов рецепції референдумів в каціанальну практи

ку , які полягали в реформуванні економічної системи 

України з перших днів існування їі як суверенної дер
жави. Законодавче закріплення права на власність, різно
манітних форм підприємницької діяльності вел и до по

ступового ослаблення державного сектора, а отже, 

поступового переходу економічних важелів влади до гро

мадян, що є суттєвим чинником демократизації суспіль

ства. Українська держава не тільки закріплює можливість 
проведення всеукраїнського та місцевих референдумів, а 

й гарантує фінансування та матеріально-технічне забез
печення їх проведення . 

До соціальних чинників належать багатоетнічність 
та багатоконфесійність України. Будь-яке порушення гар
монії громадянського суспільства з боку керівництва дер
жави на перехідному етапі, будь-який упереджений крок, 

навіть в разі його неприйняття лише однією соціаль-
~ ною або етнічною групою, могли призвести до соціальної 
-~ нестабільності. Тому тільки всенародне вирішення через 
~ референдум найважливіших загальнодержавних проблем 
~ є оптимальною моделлю збереження соціально·і стабіль
<::~ ності та гармонійного розвитку громадянського суспіль
~ 
о.: ства в Україні. 
§. До духовних чинників впровадження референдумів 
_g в Україн і слід віднести піднесення національної само 
. .., свідомості всіх народів, що проживали в радянських со
, ~ юзних та автономних республіках, в тому числі в Ук
<:>. раїні , в останні роки існування Радянського Союзу та 
:;; післ я його фактичного розпаду внаслідок невдало·і спро
~ би державного перевороту в серпні 1991 р . Цей період 
~ водночас відзначався і зростанням правової кул ьтури ук
~ раїнеького народу , який прагнув здобути незалежні сть 
~ гуманним загальновизнаним шляхом. Через це , грунту-
-е-
"' о.. 

@ 

ючись на загальнолюдських цінностях та культурних 

здобутках передових країн світу, я к і усnішно 11 рой шли 
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період самовизначення, український народ визнав рефе

рендуми прийнятним і в певних питаннях оптимал~ 
ним для національного права інститутом . 

Не менш вагомим підгрунтям впровадження 
референдумів в національну практику став комп

лекс суб'єктивних передумов, спільних для інститу
ціоналізації референдумів не тільки в Україні, а й 
в усьому світі. 

Зокрема, найбільший вплив на виникнення інституту 
референдумів мали зарубіжні та вітчизняні політико
правові доктрини народного суверенітету, національні 

традиції народовладдя й позитивний світовий досвід про
ведення референдумів у передових, зокрема європейсь

ких, країнах. Поява місцевих референдумів була зу
мовлена становленням місцевого самоврядування та його 

теоретичними обгрунтуваннями. 

Пріоритетний вплив на виникнення і творення інститу-
ту референдуму мала правова доктрина народного су

веренітету, розроблена Ж.-Ж.Руссо. Концепція загаль

ної волі та верховенства закону, виражена в формулі: 
<<Народ, який підкоряється законам, має бути їх творцем >> 1 , 
стала ідейним підгрунтям рефере ндумів саме ЯІ< пріо

ритетної форми реалізації народного суверенітету. 

Пізніше ця доктрина бу.ла розвинена в національних за
гальнотеоретичних дослідженнях. Серед них помітний ~ 

G 
вплив на розвиток форм безпосередньої демократії, в ·;;: 
тому числі на становлення загальнодержавних референ- ~ 
думів, мала доктрина національного самовизначення, по- ~ 
кладена в основу діяльності Ліги Націй. В. Вільсон, ви- <;:! 

~ 
ходячи з філософії політичного лібералізму, у відомих .;:5 
«Чотирнадцяти пунктах ~ обгрунтував самовизначення ~ 
як обов'язковий дійовий принцип, ігноруючи який, дер- _g 
жавний діяч ризикує втратити підтримку суспільства. ·~ 

На жаль, діяльність Ліги Націй не змінила передвоєнної -~ 
ситуації у світі - принцип самовизначення націй ігно- ~ 

~ рувався на користь відвертої анексії, що знайшло своє 

"' логічне завершення в розв'язанні нацистською Німеч- ::~ 

чиною Другої світово·і війни. Лише в повоєнний період ~ 
доктрина національного самовизначення дістала своє пра-

1 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре.// Руссо Ж.-Ж. 
Трактати.- М. , 1969. - С. 178. 
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вове закріnлення в ст. 21 Загальної декларації nрав 
людини, прийнятої в 1948 р., й була визнана у всьому 
світі як основа міжнародного єднання наuій для сnівробіт
ництва в досягненні миру і міжнародної безnеки. Докт

рина національного самовизначення стала nравовим 

nідгрунтям цілої хвилі референдумів з nитання неза
лежності в І<олоніальних !<раїнах Азії та Африки, а nісля 
розnаду СРСР - у колишніх радянських ресnубліках, у 
тому числі в Україні. 

Іншим суб'єктивним чинником, що сnрияв закріn
ленню референдумів у конституційній практиці Украї
ни, стали національні традиції народоnравства , 
властиві українському народу з найдавніших часів. 

Ці традиції не змогли до nочатку 90-х років ХХ ст . вик
ристалізуватися в таку nравову форму, як всеукраїнсь

кий референдум. Проте вони стали сnриятливим грун
том для вnровадження в Україні зарубіжного досвіду 

nроведення референдумів . Заnозичення визнаних у світі 
форм безnосередньої демократії, до яких належить і ре

ферендум, в nеріод становлення національної nравової 

системи цілком виnравдане , оскільки використання дос

віду одних народів і держав іншими, в тому числі Ук

раїною, nрискорює nрогрес останніх, запобігає помилкам, 

nрорахункам, збиткам. 

~ Звертаючись до національних традицій народовладдя 
·~ на терені України, варто згадати: ще у VI ст. візантійський 
~ історик Прокоnій Кесарійський зазначав у своїй праці 
~ <<Війна з готами>>: <<Ці племена, слов'яни і анти, не управ
~ ляються однією людиною, а віддавна живуть у народа

; правстві (демократії), і тому у них щастя і нещастя в 
·~ житті вважається спільною справою>>2 . 
а 

~ Наnрикінці Х - на початку ХІ ст. в Київській Русі ,g 
закріпився особливий різновид nізньої військової демок-

:~ ратй - таІ< звана вічова демократія. М.С.Грушевський 
~ називав їі органом громадського контролю над князем 

>, і його управою. Вічова демократія була більш прогресив

"' ним явищем , ніж тогочасні демократії германців та 
~ франків, оскільки правом участі в народних зборах -

"С:> 
;,: 
"-' 
~ 
-е. 
"-' 

:::\., 
@ 

2 Прокопий Кессарийский. Война с готами . - М , 1996. -
с. 249- 250. 
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вічі Київської Русі були наділені не тільки дружинники , 
а й глави сімейств та господарі подвір 'їв. 

Віча давніх слов'ян мали багато спільного з народни
ми зборами давніх швейцарців, що стали протатипом 

проведення перших референдумів у світі. Проте подаль

ший розвиток народовладдя в Київсьwій Русі не отри
мав свого логічного завершення, оскіЛьки був перерва

ний татаро-монгольською експансією. 

Прояви елементів безпосередньої та представницької 
демократії були притаманні Україні на всіх етапах ·и· істо

ричного розвитку. Н.Григор'єв-Наш писав, що стародавні 

віча, громади <<Татарських людеЙ>>, коповища литвинських 
часів, козацькі ради до Хмельницького, за Хмельницького, 

в часи Коліївщини та Паліївщини, вільні громади , Цент
ральна Рада грунтувались на традиціях українського на
родовладдя. Але через вороже оточення України, втрати 
здобутків Визвольної війни 1648-1654 рр., відсутність 
справжніх союзників у боротьбі спочатку з польською , а 
згодом і російською експансіями, чвари серед козацької 

верхівки та соціальну неоднорідність українського суспіль
ства не відбулося становлення національної державності. 

За свідченням М. С Грушевського, наприкінці 
ХІХ ст. Україна була відірвана від Заходу, від Європи і 
обернена обличчям на північ, загнана в глухий кут вели

коросійської культури і життя. В складі Російської імперіі ~ 
Україна втратила будь-яку можливість здобути національ- -~ 
ний суверенітет, відновити державність та практично втіли- ~ 
ти передові європейські форми демократії. і7 

На початку ХХ ст. в Україні об'єктивно не існувало ~ 

реальних інститутів безпосередньої та представницької "' 
демократії, які б відповідали тогочасним європейсь- ·g. 
ким зразкам. Можна говорити лише про прояви їхніх -~ 
окремих елементів. Навіть за умови глибоких кризових ·~ 
явищ у самодержавній Російській імперії у 1914 - ·~ 
1917 рр. ідея проведення референдуму відхилялася на ? 
користь скликання Установчих зборів . Спроби консуль- >, 

'<> 
танта Державної Думи історика В.Островського привер-
нути увагу царсько·і влади до референдумів на прикладі ;, 

·""С> 
позитивного досвіду Швейцарії виявилися марними. Ідеї і;; 
народного суверенітету на теренах Російської імперії існу- ~ 

іЗ-вали лише в прагненні народів до свого самовизначен- ~ 

ня. Державна ідеологія царату не передбачала можли- © 
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вості правового закріплення безпосередніх форм реалізації 

народного суверенітету, а практики їх втілення поготів. 

Одним з перших українських конституційних проектів, 
що передбачав закріплення на загальнодержавному рівні 

інститутів безпосередньої демократії, був Основний Закон 

<<Самостійної України>> Спілки народу українського, розроб
лений в 1905 р. Українською народною партією. Зокре
ма , ст. З2 цього проекту передбачала народну законодав
чу ініціативу на вимогу не менш як 25 тис. осіб, а ст.бЗ 
закріплювала плебісцит як вибори усім українським на

родом президента України. Проте серед позитивних по
ложень цього документа не передбачалося можливості 

проведення референдумів. 

Лютнева революція 1917 р . створила в Україні ре
альні передумови для розбудови національної держав

ності . Діяльність Центральної Ради (ЦР), зокрема проголо
шення ·й ІІІ та IV Універсалів, а також прийняття Конституції 
Української Народної Республіки (УНР) в 1918 р . мали 
доленосне значення для проголошення суверенної Украї

нсько"/ держави. Однак молода держава орієнтувалася в 
цілому на позитивний правотворчий досвід європейсь

І<ИХ держав, зокрема Швейцарії. Конституція УНР 1918 р . , 
ви знаючи народний суверенітет єдиним джерелом дер

жавної влади, все ж таки передавала його парламентові -
~ Українським Установчим Зборам, до зібрання яких ці 
-~ функції мала виконувати Центральна Рада . Конституція 
~ УНР визначала можливість дострокового розпуску Все

&> народних зборів за письмовою вимогою не менше як 

~::; З млн виборців . Про референдуми Основний Закон УНР 
;;: 
е;; навіть не згадував. 

-~ Активізація більшовицького руху в Україні, німецько
.§ австрійська окупація {і та внутрішні суперечності в Цен
·- тральній Раді сприяли встановленню в Україні радянсь
·~ кої владир. Всупереч вссій історії світового .Феудер~_лізму 
""-- суб'єкти адянського оюзу, в тому числі и кра1нська 

;;; РСР, формально не були позбавлені державного суверені
"" тету, але конституційні акти союзних і автономних рес

~ публік повинні були повністю відтворювати положення 
·>=> 
~ 

"' ~ 
-е. 
"' Q, 
@ 

союзного законодавства . 

Перші радянські конституційні акти, зокрема Консти
туція РРФСР (ст . З, п. <<Ж>>) та Конституція УРСР (ст . З, 
п. << б>>), встановлювали належність всієї влади у центрі 

12 



J' :-t на місцях трудящим. Конституція СРСР 1936 р., оста
точно зневаживши народний суверенітет, виключила зі 

с вого тексту визначення народу як прямого суб'єкта дер
жавної влади . Тотожні норми були відтворені у відповід
них республіканських актах, в тому числі й у ст . З Консти

туції УРСР. Радянські конституції за своєю сутністю 
виІ<лючали можливість проведення референдумів як на 

місцевому, так і на загальнодержавному рівнях. 

В міру стабілізації суспільного життя державні та 

партійні органи СРСР, прагнучи легітимізувати свої рішен
ня через трудові колективи , закріпили в ст. 49 Консти
туції СРСР положення про широкі обговорення трудя
щими, всенародні опитування, штучно ототожнивши 

останні з референдумами . Ці положення вимагали ідео
логічного та наукового обгрунтування . 

Деякі радянські вчені доводили, що референдуми в 

СРСР проводилися як на місцевому, так і на міжнародно-
му рівнях ще в перші роки радянської влади . Як при
клади наводилися інструкції радянського уряду радянській 
делегації на Брестських мирних переговорах від 10 груд-
ня 1917 р., які передбачали проведення народних голосу
вань про визначення кордонів між Німеччиною і Радянсь

кою Росією; Декрет Ради народних комісарів (РНК) 
РРФСР від 11 січня 1918 р . про <<Турецьку Вірменію>>; 
Радянсько-фінська угода від 1 березня 1918 р . , що перед- ~ 
бачала проведення вільного опитування місцевого насе- ·;;: 
лення в Печензі; угода між Росією та Польщею 1921 р., ~ 
за якою Західна Україна й Західна Білорусія були вклю- ~ 
чені до складу Польщі з передбаченням подальшого про- ~ 

ведення плебісциту для визначення радянсько-польських "' 
кордонів тощо. -~ 

Зазначені <<референдуми>> на місцевому рівні прово- -~ 
дилися в такий спосіб: скликалися збори трудових ко- .... 
лективів, на яких обговорювалася відповідна пропозиція, ·~ 
з'ясовувалася думка присутніх, і після цього пропозиція ~ 

ставилася на відкрите голосування. Потрібне владі рішен- » 
"' ня приймалося в тогочасних умовах звичайною більшістю ::1 

присутніх на зборах. Підсумки голосування у волості підра- ~ 
'\:) 

хавувалися волосними виконкомами й направлялися по- ~ 

вітавому виконкому, а останній передавав узагальнені ре

зультати опитування органу влади автономної республіки 
або автономної області й одночасно уряду РРФСР . 
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ТаІ<ИМ чином, референдуми фактично являли собою 
опитування населення на сільських сходах . 

Слід погодитися з твердженням М . В. Цвіка про 
відсутність досвіду практикування референдумів на те

ренах СРСР, оскільки згадані <•референдуми>> не відпо ві
дали жодному критерію цієї форми безпосередньої де 

мократії (голосування з конкретно визначеного питання; 
імперативний характер результатів голосування тощо) . 
Але, відповідно до положень Конституції СРСР 1936 р., 
яка тлумачила референдуми, по суті, як всенародні опи 

тування, наведені <•референдуми>> відповідали ·й· ст. 49. 
Термінологічна казуїстика щодо поняття референ

думу була виправлена лише в Конституції СРСР 1977 р . 

Її ст.5 закріплювала дві форми безпосередньої демок 
ратії - всенародне обговорення та всенародне голосу

вання (референдум СРСР), проте законодавство СРСР 
не створило механізму організації і проведення референ 

думів, оскільки їх конституційна інституціалізація була 

суто декларативною. 

У добу <•перебудови>> значно зросла національна само
свідомість у союзних і автономних республіках. Рішення 

політичних та соціально-економічних проблем в державі, 

які пропонувалися союзними органами, дедалі частіше 

не знаходили підтримки в регіонах . Більшість радянсь-

::; ких республік у 1989-1990 рр. проголосила декларації 
-~ про державний суверенітет. Питання щодо виходу союз
~ них і автономних республік зі складу СРСР назріло й 
~ могло бути остаточно вирішене лише через проведення 
<:::: республіканських референдумів. 

~ Перший закон про референдуми був прийн ятий у 
~ Литовській СРСР З листопада 1989 р., а 16 жовтня 1990 р. 
"' аналогічний закон з'явився в РРФСР. Загальносоюзний .9 

закон про референдум СРСР було прийнято 27 грудня 
·~ 1990 р. З'іздом народних депуСтРаСтірв СРСР. 
~ Ще перебуваючи в складі , прибалт ійські рес

>, публіки провели загальнонаціональні референдуми щодо 

"' відновлення своєї незалежності та виходу з радянсько·і 
~ ;;, федерації, на яких переважна більшість населення Литви, 
1 Латвії та Естонії підтримали ці положення референдумів. 
"' ~ У республіках Закавказзя також були розроблені закони 
~ про референдуми. Проте саме позитивний приклад ІІри
~ балтійських республік став для інших союзних республік 
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моделлю виходу зі складу СРСР через проведення рес
nубл і канського референдуму. 

Єдиним засобом зберегти територіальну цілісність 
СРСР та запобігти проведенню загальнонаціональних 
референдумів щодо проголошення незалежності суб'єкта

ми радянської федерації міг бути всесоюзний референ

дум з питань збереження СРСР. 
24 грудня 1990 р. на З'їзді народних депутатів СРСР 

М.С. Горбачов виступив із законодавчою ініціативою 
npo проведення референдуму СРСР про збереження в 
оновленому вигляді радянської федерації. З'їзд підтри 
мав ініціативу М. С. Горбачова і прийняв постанову 
npo проведення загальносоюзного референдуму про збе
реження та оновлення Союзу як спільноти рівноправних 
суверенних соціалістичних держав. 

Верховна Рада СРСР, виконуючи постанову З'їзду 
народних депутатів СРСР, 16 січня 1991 р. призначила 
nроведення референдуму СРСР на 17 березня 1991 р. 
П . 4 ст.4 Закону СРСР <<Про всенародне голосування (ре
ферендум СРСР)•> визначав цей референдум як <<вияв
лення громадської думки•>, а його результати за ст . 29 
цього Закону не мали імперативної сили і повинні були 
лише враховуватися при прийнятті рішень відповідними 

державними органамиз. Референдум же визнавався 
дійсним лише у разі участі у голосуванні більше nоло- ~ 

.9 вини виборців, зареєстрованих у виборчих списках, і в ;:: 
разі п ідтримки питання, винесеного на референдум СРСР, ~ 
більшістю виборців, що візьмуть участь у голосуванні. ~ 

Такий політичний крок був продиктований загрозою ~ 
миттєвого розпаду СРСР у випадку імперативності ре- о; 

зультатів висловлення проти збереження радянської фе- -~ 
дерації більшої частини громадян союзних та автоном- § 
них республік. Ці побоювання були небезпідставними з 

огляду на настрої в регіонах та результати національ- :~ 
них референдумів у республіках Балтії. При затверд- ~ 
женій же концепції референдуму за будь-яких його >, 

"' результатів його наслідки не мали б однозначного ха -

~ 
~ 
;,: 

3 Закон СССР ,,Q всенародном голосовании (референдуме ~ 
СССР)•> от 27 декабря 1990 года І І Ведомости Сьезда народ- -е
НЬІХ депутатов СССР и Верховного Совета СССР. - 1990. - ~ 
NQ 1 - С.10. @ 
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рактеру і давали змогу ініціаторам проведення референ

думу СРСР 17 березня 1991 р. маніпулювати його ре
зультатами на свій розсуд. 

Паралельно з всесоюзним референдумом Азербайд

жан, Казахстан, Росія, Узбекистан, Україна провели опи
тування громадської думки, які мали легітимізувати дек

ларацїі про державний суверенітет чи інші питання, прямо 
та опосередковано пов'язані з цим. Зокрема, в УРСР на 
підставі Постанови Верховної Ради УРСР від 27 лютого 
1991 р. одночасно з референдумом СРСР було вирішено 
провести опитування населення Української РСР з пи
тання: <<Чи згодні Ви з тим, що Україна має бути у складі 
Союзу Радянських суверенних держав на засадах Дек
ларації про державний суверенітет України'>> . 

В Азербайджані представники місцевої політичної 
еліти опиралися силовому варіанту вирішення проблеми 

Нагірного Карабаху, який пропонувався союзним урядом, 
а в Росії паралельно з референдумом СРСР проводився 
референдум про легітимізацію поста Президента Росії, 

що в політичному аспекті стало причиною непотрібності 
союзних органів . 

В Білорусі, .Киргизії, Таджикистані й Туркменії питан
ня референдуму СРСР, запропоноване З'їздом, не зазнало 
змін та доповнень. Ці республіки бачили себе в онов

~ леній федерації наділеними набагато більшими повнова
·~ женнями, ніж до того часу. 
~ Підсумки всесоюзного референдуму виявилися пози
~ тивними . За збереження СРСР висловилася більшість 
<::~ громадян союзних та автономних республік (76,4% ). 
:::: "' Прибалтійські республіки, Тува, Чечено-Інгушетія, Північна 
·g. Осетія і Татарстан всесоюзний референдум не проводи
.9 ли. В багатьох великих містах і промислових центрах 

думка громадян про збереження Союзу була менш ло
:;;; яльною, ніж в цілому по країні . Проти збереження ра
·~ дянської федерації висловилися 48% громадян Сверд
>; ловська, 46% - Москви, 43% - Ленінграда , 35% 
~ громадян Челябінська тощо. 
~ Водночас позитивними були результати республіІ<ансь
~ ких опитувань щодо легітимізації декларацій про дер
~ жавний суверенітет. Зокрема, в Україні за входження ! УРСР до складу Союзу радянських суверенних держав 
@ на засадах Декларації про державний суверенітет Ук-
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раїни дали ствердну відповідь 25.224.687 громадян 
(80,2 %). 

Результати всесоюзного референдуму виявилися па
радоксальними. Більшість громадян союзних і автоном
них республік висловилася, з одного боку, за збереження 

СРСР, а з іншого- за суверенність своїх республік. 
Спроба державного перевороту 19 серпня 1991 р. спри

чинила фактичний розпад СРСР і дала підставу Верховній 
Раді Української РСР урочисто прийняти доленосний 
Акт проголошення незалежності України . Проте Акт, 
прийнятий парламентом, не мав вищої юридичної сили. 
Через це його прийняття залишилось малопаміченою 
подією на світовій арені . І лише після всеукраїнського 

референдуму І грудня 1991 р . Україна була визнана світо
вою спільнотою як суверенна і незалежна держава. Отже, 
проблема узаконення національного державотворення 
набуває міжнародного визнання тільки після проведення 

загальнонаціонального референдуму, що й підтвердив при
клад визнання України . 

Проведення першого в історії України загальнонаціо
нального референдуму було призначене Верховною Ра
дою Української РСР на підставі Закону Української РСР 
<•Про всеукраїнський та місцеві референдуми >> від З лип-
ня 1991 р. Всеукраїнський референдум відбувся без сут
тєвих порушень законодавства . Його результати були ~ 
переконливими - 90,3% громадян Української РСР .g 

<3 
підтвердили чинність Акта проголошення незалежності ~ 
України . Вже 2 грудня 1991 р . незалежність України ~ 
була визнана Польщею та Канадою, а пізніше всім світом . ~ 
Так, лише з 1 грудня 1991 р . по 31 січня 1992 р . Україну як о: 
суверенну незалежну державу визнали понад 1 ОО країн . ·g. 

На підставі результатів всеукраїнського референду- .9 
му 1 грудня 1991 р. Україна першою з колишніх радянсь- .... 
ких республік заявила, що стосовно себе Договір 1922 р . ,;:; 
про утворення СРСР вважає недійсним і нечинним . ~ 
8 грудня 1991 р. підписання Біловезької угоди президен- » 

<:о 

тами Росії, України та Головою Верховної Ради Білорусі 
юридично припинило існування Радянського Союзу . ~ 

~ 
Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р . надав ~ 

вищої юридичної сили Акту проголошення незалежност і ~ 
України і , по суті, став формою національного державотво- -g. 

Q.., 
рення . Втім спроби застосувати цю форму· безпосеред- @ 

УІlраlнсьІ<а юри.&.ична 
академія 
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ньої демократії для вирішення важли вих Jl ржяJІІІИХ сп рав 

у 1992, 1993, 1996, 1998 та 1999 роках, як уж' ві;LЗ ІІ ачало
ся, виявилися марними через недосконалість чинного за

конодавства про всеукраїнський референдум та ІJОрушен

ня ініціативними групами порядку їх утвор ння та реєст

рацїі. Лише 15 січня 2000 р. През идент УІ<раїни проголо
сив проведення 16 квітня 2000 р. всеукраїн с ького 
референдуму на вимогу більш як З млн громадян Украї
ни, що мають право голосу. Отже, лише через 10 років 
після першого і єдиного всеукраїнського рефе,рендуму 

український народ зміг успішно реалізувати право на 

ініціювання такого референдуму з важливих питань за

гальнонаціонального значення . 

Аналіз передумов ініціювання і проведення всеук

раїнського референдуму дає підстСJ,ви зробити такі вис

новки: 

Референдуми є порівняно новою формою безпо

середньої демократії в національному праві. 
Передумовами впровадження референдумів у 

вітчизняну практику державотворення є сукупність 

політичних, економічних, соціальних і духовних чин

ників, але найбіЛьший вплив справили українські 

та зарубіжні політико-правові доктрини народного 

суверенітету, глибокі історичні традиції народовлад-
~ дя на українських землях та позитивний зарубіж
·~ ний, передусім європейський, досвід практикування 
~ референдумів для вирішення найважливіших проблем 
Е> загальнодержавного життя. 

<::~ Ідеологічним підгрунтям референдумів стали тра
~ диції мирських сходів у Швейцарії та доктрина на
·g. родного суверенітету Ж.-Ж. Руссо, розвинена пізніше 

~ у вітчизняних та зарубіжних теоретичних розроб-
.~ 

ках. 

·;t Важливою передумовою імплантації референ-
·~ 
~ думів у національне право стали давні традиції на-

~ родоправства на терені України у формі вічової де
"' мократії, козацьких рад та діяльності Центральної 
і:! ;:;, Ради. 

"<:> 
;t: 

"' ~ 
-е-
"' с... 

@ 
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1.2. Основні етапи становлення 
і розвитку референдумів 

Дослідження референдумів в Україні неможливе 

без аналізу основних етапів їх становлення і розвитку 
в контексті світово'і історїі . За період свого проведення 
референдуми пройшли і через бурхливий розвиток, 

і через занепад, ВІдІгравали як позитивну, так і нега

тивну роль у житті окремих народів та в усій світовій 

історії. 

Як уже зазначалось, батьківщиною референдумів є 

Швейцарія. В цій країні інститут референдуму базував

ся на традиціях народного законодавства, яке затвер

дилось наприкінці ХІІІ ст., в часи становлення Швей

царського Союзу. Мирові сходи в швейцарських кантонах 
Урі, Швіц, Унтервальден , Герсау, Цуге, Гларусе, Аппенцеле 
та інших проводилися для вироблення важливих рішень, 

що стосувалися життя швейцарських громад. 

Найдавніший сход швейцарців відбувся у 1294 р . в 
кантоні Швіц. Основне питання, яке на ньому розгляда
лося, стосувалося захисту громадян кантону від свавілля 

аристократії та духівництва. На сході було прийняте таке 

рішення: <•Якщо монастирі не побажають допомагати 

поселенцям сплачувати податки та збори відповідно до 

їхнього майна, вони не можуть користуватися ні полями, 
.о 
~ 
<:; 

ні водою, ні лісом, ні луками та пасовищами в нашій ·~ 

з емлі. Хто тако:~~< з чужоземців має лен у вигляді неру- ~ 
~ хомого майна в нашій землі, той повинен сплачувати з 

цього майна збори, але не обтяжливі для нього. Якщо ж 
\,j 

~ 
пан чужоземця захоче покарати його за це чи передати " 
лен іншій особі, то ніхто не може брати цього майна чи .2-
будь-яким шляхом завдавати збитків його власнику під .9 
загрозою штрафу в п'ять фунтів, відшкодування збитків 

·~ 
та повернення лену. Якщо ж винний не зможе сплатити '<:; 
цього штрафу, то ніхто не повинен впускати його до сво- <:>. 

~ го дому та на подвір ' я, а також давати йому пити, їсти: хто 
~ 

це вчинить, той сам мусить платити за нього>>. ~ 
Мирові сходи збиралися зазвичай один раз на рік в ;;, 

.\:) 

певний день певного місяця. Зокрема, в кантонах Ап- t; 
пенцеле і Унтервальден в останню неділю квітня, а в :;} 
кантоні Урі - в першу неділю травня. В кантонах Ап- it 
пенцеле та Нідванден допускалося проведення додатка- ~ 
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вих (надзвичайних) мирових сходів, але ВИІ<JІЮ'ІІІО н над
звичайних ситуаціях. 

Мирові сходи проходили у вигляді зборів, на яких 
обговорювалися нагальні проблеми суспільного життя та 

місцевого самоврядування. Збори проходили в уроч истій 
обстановці й тривали два-три дні. Право участі в cxo:J.ax 
мали особи чоловічої статі, які досягли 14 роІ<ів і nостійно 

проживали в межах кантону. Списків громадян, що ма
ють право на участь у мировому сході, не існувало . 

Мирові сходи були не єдИ!юю формою прийняття 
найважливіших рішень в швейцарських кантонах . Про 
це свідчать швейцарські вчені . Так, А . Дюнан зазначав, 

щ~ в кантоні Берн народ за традицією брав участь у 

прийнятті важливих рішень в таких формах : 1) кожен 
nовітовий сход відправляв до Берна посольство в складі 
2-3 чоловік, які повідомляли Ч.І!енам ради кантону волю 
цього сходу; 2) уряд кантону делегував до ради своїх 
послів, які головували на повітових сходах; З) рішення 
сходів приймалося без участі rюслів та урядів безпосе

редньо народом й доводилося до відома ради кантону з 
відповідним підписом та печаткою повітового префекта . 

Пізніше традиція безпосередньої участі народу в зако
нотворенні, без делегування сt~оїх повноважень урядам 

та послам, трансформувалася в таІ<У форму прямого на-

"" родовладдя, як референдуми. 

-~ Перший етаn nроведення референдумів охоnлює 
~ nеріод від nepшoro референдуму в Швейцарії до 
~ Першої світової війни. Перший достовірно відомий 
S! референдум було проведено в 1439 р . 1 (на думку А. Дю-
~ нана - в 1449 р . ) у швейцарському кантоні Берн . На 
·2- ньому вирішувалася проблема. фінансового становища 
_g цього кантону, а саме: затвердження збору в розмірі . 

1 ангетера на тиждень для погашення війсьІ<ових боргів 
-~ кантону. В подальшому пози1ивний досвід Берна був 
'<::; 
;} запозичений більшістю інших швейцарських кантонів. 

>, На референдумах вирішувалисS'! різноманітні питання сус
"' пільного життя, які до цього були предметом зібрання 
~ мирових сходів. На відміну 13ід мирових сходів ХІІІ
~ XIV століть, які збиралися длSl вироблення конкретного ., 

Q.. ., 
-е-
~ 4 Дмитриев Ю.А ., Комарова В .В . Референдум в системе на-
@ родовластия . - М . , 1995. - С .5 . 
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рішення проблеми, що поставала перед кантоном, рефе

рендуми передбачали голосування населення кантону з 

питань, запропонованих місцевими урядами. 

До початку ХІХ ст. референдуми практикувалися у 
Швейцарїі виключно на кантональному рівні . Під тис
ком Франції на початку XVII ст. референдуми зникли 
на певний період з політичного життя країни. Їх ініцію
вання стало каратися в Швейцарії як державний злочин. 

Накопичений позитивний досвід використання народ
ного законодавства в кантонах , незадоволення насиль

ницькими методами зміни державного управління, що 

здійснювалася у Швейцарії під тиском Франції, та реак
ція населення на дії нової аристократії, яка позбавила 

пересічних швейцарців можливості брати участь в уп

равлінні державою, стали причиною відновлення прове

дення референдумів у Швейцарському Союзі. Переконли
вою є позиція А. де Токвіля, який пояснював схильність 
швейцарців до референдумів складністю громадянсько
го суспільства в цій державі. Дійсно, в багатонаціональній 

та багатоконфесійній державі вирішення актуальних про

блем шляхом проведення референдумів було і залиши
лось оптимальною моделлю та важливим чинником кон

солідації громадянського суспільства . 
На думку Ж.-Ж. Руссо, успіх референдумів у Швей

царії пояснювався малими розмірами кантонів. К.М.Тах- ~ 
с; 

тарєв зауважував, що політичний розвиток Швейцарії ·5! 
не зупинився на стадії часів Руссо . Швейцарська демок- ~ 
ратія давно вже вийшла за межі особливого демократич- ~ 
ного простору, визначеного французьким мислителем. ~ 

Перший загальнофедеральний референдум був про- ~ 
ведений у Швейцарії 1802 р . Його предметом стало -~ 
затвердження другої конституції Гальветичної республі- ~ 
ки . Голосування створило парадоксальну ситуацію: за ·~ 
прийняття конституції висловилися 72500 швейцарців, :~ 
проти - 92500s Проте всупереч результатам референ- ~ 
думу Конституція 1802 р . була прийнята і залишалася >, 

't> 
чинною до прийняття на референдумі 27 червня 1848 р . :1 
нової конституції . Це було можливе в результаті зара- ~ 

'\::> 
хування голосів громадян, які утрималися, на користь ~ 

5 Матвеева Т . РеферендумьІ - образ жизни швейцарцев І І 
Международная жизнь. - І 995. - NQ9. - С.87 -88. 
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рішення про прийняття конституції, на основі залучення 
принципу «хто не висловився проти прийняття консти
туції, той 'й схвалює>>. 

В подальшому місцеві та загальнофедеральні рефе
рендуми проводилися в Швейцарії досить часто . Інсти

тут місцевих референдумів був започаткований дещо 

раніше, в 1845 р., у кантоні Ваадт , в 1846 р.- у кантоні 
Люцерн, ще пізніше- в кантонах Швіц, Цуге, Ней шт аль 
та ін., тоді як на загальнодержавному рівні референдуми 

були інституалізовані лише Конституцією Швейцарії 
1874 р., Законом від 17 червня 1874 р. про народні голо
сування та Регламентом Федеральної ради від 2 травня 
1879р. 

Хоча лише на. загальнофедеральному рівні у Швей
царі'! на сьогодні проведено понад 400 референдумів, іде
алізувати швейцарський досвід не варто. Ще А. Есмен 
стверджував, що дуже гарні закони терпіли у. Швейцарії 

поразку, тобто не приймалися, саме через нeferendum>> . 

Зокрема, не здобув підтримки швейцарців прогресив
ний конституційний проект 1833 р. В 1875 р. на рефе
рендум виносилися питання щодо nрийняття закону про 

розширення виборчого права та питання щодо затверд

ження цивільних шлюбів . Перше питання отримало не

гативну відповідь, тоді як введення цивільних шлюбів на 

"' референдумі підтримали. ЗО липня 1882 р. швейцарці 
-~ проголосували проти закону про заходи боротьби з епі
~ демією, який передбачав суцільну вакцинацію населен

~ ня Швейцарського Союзу (254 340 голосів - <<проти >> , 
._, а 68 027 голосів - <<За>>). 
;:: 
~ Втім рішення швейцарських референдумів цього пе-
-~ ріоду не були власне загальнонародними через існуюч і 
Q g на той час у Швейцарії виборчі цензи . 

. N В XVII ст. рецепція позитивного швейцарського досві
,~ ду закоренилась на Американському континенті. Перший 
~ референдум тут було проведено 1640 р . у колонії Масса
>, чусетської затоки, але широке застосування ця форма без

"' посередньої демократії знайшла Jіише два століття потому . 
:::! ;;;, Перший конституційний референдум у США було 
~ проведено в штаті Массачусетс у 1780 р. -6 Після того 
"' ;:,_ 

"' іЗ-

"' ~ 
@) 

6 The Encyclo'pedia Americana: International edition: complete 
іп ЗО volumes. - New-York, І 979.- Vol.23. - Р . 298. 
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інші штати почали проводити референдуми для прийнят

тя та зміни своїх конституцій. Проте на початку ХІХ ст. 
така практика була припинена рішеннями судів штатів, 

які вважали, що законодавчі органи штатів не мають 

права делегувати виборчому корпусу свої повноваження 

в царині законотворчості. 

У 1776-1809 рр. у всіх штатах через референдум було 
прийнято лише З конституції з 25, в 1810-1839 рр. -
8 конституцій, а в 1840-1869 рр. лише 4 конституцїі з 

· 43 були прийняті легіслатурами штатів. Інститут рефе
рендуму був у США законодавчо закріплений лише на
прикінці ХІХ ст. 

Вперше в США інститут референдуму був закріпле
ний в Конституції Південної Дакоти в 1896 р. В тому ж 
році статут м. Сан-Франціска закріпив порядок прове
дення референдуму для вирішення муніципальних справ. 

На початку ХХ ст. референдуми та законодавч і ініціати

ви були закріплені в конституціях 21 штату США та в 
статутах понад ста міст країни, але на загальнофедераль

ному рівні референдуми не проводилися. 

У Франції інститут референдуму почав застосовувати

ся під впливом теорії народного суверенітету, розробле
ної Ж. -Ж. Руссо. З 1789 по 1839 р. у країні було прове
дено 8 загальнонаціональних референдумів, найчастіше 
з конституційних питань. ~ 

с 
Вже у 1804 р. французьке конституційне право пе- ·;;; 

редбачило проведення так званих плебісцитарних рефе- ~ 
рендумів, сутність яких полягала в ухваленні чи засуд- 13' 
женні політики окремого державного діяча або затверд- ~ 

женні його державного статусу. Перший плебісцитар- _5 
ний референдум був ініційований Наполеоном Бонапар- ~ 

.9 том з метою затвердження за ним звання довічного кон

сула. Саме на підставі пронаполеонівських підсумків 

плебісцитарного референдуму Сенат проголосив Бона- : ~ 
парта довічним консулом Францїі. Цей референдум , по ~ 

суті, легітимізував подальше самопроголошення Напо- ~ 
"' леона імператором Франції. 

Остаточно дискредитував інститут референдуму у ;;, 
·~ 

Франції Людовік Наполеон, який в 1851 р. звер нувся до ~ 
народу з проханням делегувати йому повноваження щодо 

створення нової конституції кра'іни за умови ·І-і подаль

шого затвердження самим народом. Прохання Наполео-
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на було винесене на загальнодсржав11иі1 рt•tjн•рt·Іщум . За 
його пропозицію проголосували 7 500 ООО 1 ром;щnн, а 
вже 14 січня 1852 р. Наполеон 11! однОО('Ібно нроголо
сив нову конституцію Франції, <<забувtJІІН при цьому 

винести їі на референдум . 
Отже, народне голосування, що стало знарнддям не

пересічного політичного пройдисвіта. у Франції здавало
ся дискредитованим назавжди. Зокрема , в 1895 р. питан
ня про nроведення референдуму було ви11есене на 

засідання парламенту представниками від пролетаріату, 
але парламентська більшість. пам'ятаючи наполеонівські 

плебісцити, висловилася проти проведеннn референдуму. 
Навіть французькі вчені ставилися скептично до інсти

туту референдуму. Зокрема, Ж. Сіньйорель, який в 1896 р . 
видав свою фундаментальну працю про референдуми, 

закінчив їі словами: <<Я не розумію і ніколи не розумів 
сенс існування референдуму•. 

Наприкінці ХІХ ст. референдуми закріпилися і на Ав
стралійському континенті. У 1896 р. перші референду
ми були проведені в Новому Південному Уельсі та 
Південній Австралії, а вже у 1897-1898 рр. у країні відбув
ся перший загальнонаціональний конституційний рефе
рендум. В подальшому Конституція Австралії 1900 р. зак
ріпила в розд. 123 інститути адміністративно-правових 

:=: та конституційних референдумів . 
·~ Перед Першою світовою війною інститут референду
~ му отримав визнання і в Скандинавських країнах. Так, у 
~ 1905 р. у Норвегії було проведено референдум щодо по
~ дальшого перебування держави в реальній унії зі Шве-
1:: "' цією . Результати референдуму були надзвичайно пере-
·g. конливими- 368 392 особи проголосували за розірвання 
.g унії і лише 184 норвежця висловилися проти. У вересні 

того ж року Норвегія та Швеція домовилися про порядок 
:~ розділення. Цей референдум мав позитивний резонанс 
;} у Європі, оскільки довів можливість самовизначення краї
>, ни, наразі Норвегії, у мирний спосіб . На жаль, Перша світо
~ ва війна перешкодила утвердженню референдумів у світі 
~ і, зокрема , в Європі . 
] Зробимо висновок. Появі референдумів сприяли, з 
е- одного боку, традиції мирових сходів давніх швейцарців, 
'§- а з іншого - теорія народного суверенітету Ж.-Ж .Рус
~ со . На думку К . М . Тахтарєва, на час появи теорії народ-
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ного суверенітету демократія у Швейцарії давно уже 
переросла демократичний простір, визначений 

Ж.-Ж. Руссо. Отже, є підстави говорити про наявність 
двох національних моделей референдумів : швейцарської 
і французької, які згодом були реципійовані до консти
туційного права й адаптовані до національного права США, 
Австралії та Норвегії. 

Швейцарська модель референдуму, започаткована тра
диціями народовладдя давніх швейцарських общин, є 
формою вирішення нагальних проблем суспільного та 
державного життя, що практикується як на місцевому, так і 

на загальнодержавному рівнях. Ця модель на місцевому 
рівні була широко запозичена в США. Французька мо
дель, сформована під впливом теорії народного суверен
ітету Руссо, який надмірно ідеалізував швейцарський 
досвід проведення референдумів, знайшла визнання в 
окремих країнах Європи, де проведення референдуму 
вважалося подією виключної державної важливості і 
практикувалося для вирішення вузького кола питань за

гальнодержавного значення. 

Закріплення референдумів у праві зарубіжних країн 
сприяло визнанню ними інших форм безпосередньої 

демократії. Так, у Швейцарії разом з референдумами були 
узаконені такі інститути прямого народовладдя, як на

родне вето (кантони Базель- 1832 р . , Валлісон -1839 р., ~ 
Люцерн- 1841 р . ), народна законодавча ініціатива та -~ 
ін, у США референдуми застосовувалися паралельно з вне- ~ 
сенням законодавчих ініціатив, а у Франції невдовзі після ~ 
першого референдуму стали проводитися плебісцити, пер- ~ 

ший з яких відбувся у 1791 р . ум. Авіньйоні . ~ 
Друrий етап становлення референдумів припав ·§. 

на період між двома світовими війнами (1919 - -~ 
1939 роки). Окрім свого традиційного призначення, що 
полягало в затвердженні або відхиленні конституцій (Бо- ;g 

<::1 
лівія , Естонія, Ірландія, Португалія, Румунія, Уругвай, Чилі) J 
та законопроектів, референдуми стали виконувати роль ...., 

~ 
своєрідного арбітра в конфліктах між конституційними ::! 
органами держави . Вперше ця функція була закріплена ~ 
за референдумами Веймарською Конституцією 1919 р . ~ 
(ст. 43, 73-76). ~ 

На другому етапі референдуми були затверджені ~ 
конституціями багатьох європейських країн: Австрії @ 
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1920 р. (ст 41 , 43-46, 60), Чехо-Словаччини 1920 р. 
(§ 46), Естонії 1920 р. , вільного міста Данціг 1922 р. 
(ст 43, 47-49) , Греції 1927 р. ( ст. 125), Ірландії 1937 р. 
(n . 46-47), відnовідними змінами 1922 р . до Конституції 
Швеції 1809 р. (ст.49) та конституційними актами дея
ких інших країн. Проте виnадки реалізації зазначених 

конституційних норм були nоодинокими. 

Найбільш відомі референдуми міжвоєнного періоду: 

народні голосування в Естонії ( 1920 і 1923 р.): референ
думи 1925-1926 років у Німеччині з nриводу конфіскації 
майна кайзера, членів колишньої імператорської сім'ї та 
nринців . 

У цей nеріод також nроводилися референдуми щодо 

зміни форми nравління: референдум 1919 р . у Люксем
бурзі з nроблеми nодальшого існування монархії, рефе
рендуми в Греції відносно nоновлення монархії ( 1920, 
1934 рр.) та встановлення ресnубліки (1924, 1927 рр.) . 

Подальший розвиток отримали і референдуми з міжна

родно-nравових nитань. У 1920 р. Швейцарія за резуль
татами референдуму встуnила до Ліги Націй, в 1921 р. 
швейцарці більшістю голосів (71 ,4 %) nідтримали рати
фікацію Версальської конвенції . 

В окремих випадках інститут референдуму викорис-

товувався як демократичний засіб узаконення антина
"" родних рішень . Так , у 1923 р . британський уряд організу
-~ вав у Південній Родезії референдум щодо nодальшої дол і 
:5 цієї своєї колонії, але nраво участі в ньому надав лише 

~ особам євроnейського nоходження, що й визначило його 
<::j результати на користь збереження колоніального стату

; су зазначено·і країни. В 30-х роках інститут референду
·s_ му був суттєво дискредитований підтримкою голосуван
о 

_g ня-ми у нацистській Німеччині в 1933 р. виходу держави 
з Ліги Націй: в 1934 р. nоєднання посади рейхсканцлера 

:~ і nрезидента країни : в 1938 р. - аншлюсу Австрії Німеч
~ чиною . 
~ 

>, Отже, на другому етаnі . референдуми знайшли виз-
"' нання в багатьох країнах Євроnи та Латинської Амери
~ 
~ ки. Крім традиційних nитань затвердження конституцій, 

-~ на референдуми nочали виноситися й nитання щодо зміни 
~ форми nравління та широке коло міжнародно-правових 
1t nитань . Проте інститут референдуму не став загально
~ визнаною формою народовладдя, а також був суттєво 
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дискредитований результатами референдумів у на

цистській Німеччи ні. 

Третій етап розвитку референдумів (1939-
1989 рр.) характеризувався інституалізацією в на
ціональному праві й практикуванням цієї форми без
посередньої демократії в політичному житті та Пра
вотворчій діяльності більшості країн світу. Референдуми 
були затверджені конституціями: Франції 1946 р. (ст.З) 
і 1958 р . (ст. З, 53), Італії 1946 р. (ст. 75, 132, 135), Яnонії 
1946 р. (ст . 79) , Люксембургу 1948 р., ФРН 1949 р. (ст. 29), 
Данії 1953 р . (ст. 20, 29, 42) та ряду інших країн . На рефе
рендумах в цей час здебільшого вирішувались nитання 

незалежного існування держав (Монголія, Камбоджа) та 
зміни форми державної влади (Болгарія, Італія). 

У 60-х роках позитивний досвід nрактикування рефе
рендум ів сприяв їхн і й рецеnції в конституційне nраво 
І<раїн Африки, зокрема Берега Слонової Кістки (нині Кот 
д' І вуар ) , Сенегалу та Алжиру. В цей nеріод найчастіше 
nроводились плебісцитарні референдуми. В часи П'ятої 

республіки у Франції такі референдуми ініціювалися 
Президентом Ш. де Голлем з найрізноманітніших питань : 
22 жовтня 1958 р. - щодо долі конституції П'ятої ресnуб
ліки; 8 січня 1961 р . - щодо nриnинення війни в Алжирі; 
8 квітня 1962 р. - щодо ухвали Евіанських угод. При 
цьому їхн і результати незмінно використовувалися гла- ~ 

<:; 
вою держави для закріплення режиму особистої влади, ·~ 

мали а нти nарламентське спрямування. Недемократичну ~ 
сутність галлістських референдумів вперше відзначив ~ 
Ж. Дюкло. ~::; 

~ 
У подальшому nлебісцитарні референдуми нерідко про- "' 

водились в країнах Африки: Південної Америки та Півден- ·~ 
ної Азії . <:; 

У самій же Франції наступники Ш. де Голля - пре- :: 
зиденти Ж. Помnіду та В. Жіскар д'Естен, nам'ятаючи ·~ 
nричину відставки свого поnередника, не ризикували ;} 
вдаватися до проведення референдумів. Ж. Помпіду в >, 
1972 р. зробив єдину спробу провести референдум з ~ 
питання про вступ Франції до <<Спільного ринку•>: 40% ~ 

'1:> 
виборців проігнорували голосування, що на 1 млн го- ~ 
лосів перевищило кількість французів, які проrолосува- ~ 
ли nозитивно. Після цього Ж. д'Естен взагалі відмовив- "§-

:::t. ся від ідеї проведення референдумів . @ 
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В 70-80-х роках інститут референдуму був консти
туйований у більшості країн Африки (Анголі , Алжирі. Га 
боні, Ефіопії , Єгипті , Ліберії , Руанді, Сан-Томе і Принсі пі , 
Того , Центрально-Африканській Республіці та і н . ) ; Азії 
(Бангладеш, Бірмі, Камбоджі, Пакистані , Південній Кореї, 
Шрі-Ланці); Південної Америки (Еквадорі, Колумбії, Уруг
ваї, Чилі) тошо . 

Референдуми в цих державах проводилися переваж
но з конституційних питань . Конституційні референду
ми відбулися в зазначений час у більш як 40 країнах 
Африки, Бірмі (1973 р . ), Камбоджі (1972 р . ), Південні й 
Кореї ( 1962, 1972, 1980 рр . ), Шрі-Ланці 
(1982 р . ), Південної Америки- Еквадорі (1978 р.), Ко
лумбії (1957р . ), Чилі (1980 р.), Уругваї (1951 , 1980 рр . ). 
Іноді на референдумах ухвалювалися програмні доку
менти революційно-демократичних партій (Алжир, Ма
дагаскар) . 

Практика проведення всенародних голосувань в умо
вах авторитарних режимів свідчить , що референдуми за 

таких умов втрачають свій демократичний характер . 
Зокрема, референдуми у Єгипті ( 1965, 1976, 1981, 
1985 рр.), Сирії (1978, 1980 рр . ), Заїрі ( 1984 р . ), Бангла
деш (1985 р . ) , Пакистані (1985 р.) та Чилі (1985 р . ) но
сили плебісцитарний характер, а їх головною метою було 

~ узаконення політики глав військових режимів та зат
-~ вердження за ними посади президентів, яку вони захоп 
~ лювали внаслідок військових переворотів. По суті , такі 
~ <<референдуми•> підміняли іншу форму безпосередньої 
<::s демократії - загальнонаціональні вибори . 
; Водночас слушною є думка С. В . Троїцького, який 
·g. зазначав , що плебісцитарні референдуми в авторитар

Е них державах сприяють поступовій трансформації 
-~ 

військових режимів спочатку в змішані, а в перспек-

:§ тиві - і в суто цивільні уряди. 
2. В 70-80-х роках референдуми почали активно прово-
~ .--, дитися в країнах Європи . Справедливою є оцінка 
~ М.Н. Марченком кожного З цих референдумів як уні 
~ кального . Зокрема, в 1971 р. у Швейцарії був проведе
~ ний референдум щодо надання жінкам активного вибор-

Q.> 

~ чого права, а в 1975 р . у Великій Британії відбувся єдиний 
~ за всю істо·рію цієї країни загальнонаціональний рефе
~ рендум, на якому розглядалося питання про їі вступ до 
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Європейського економічного сnівтовариства (ЄЕС) . 
В 1982 р. Гренландія за результатами референдуму вий
шла зі Спільного ринку. 

Характерною особливістю європейських референ
думів цього періоду було розширення кола питань, що 

на них виносилися. Поряд з традиційними конституц
ійними і законодавчими референдумами в Європі в 
цей час активно практикувалися міжнародно-правові 
референдуми (Данія, Франція, Норвегія - 1972 р., 
Велика Британія- 1975 р., Швейцарія- 1985 р., Іспа
н і я - 1986 р . ); адміністративно-правові референдуми 
(Іспанія- 1979, 1980 рр.); референдуми щодо викори
стання ядерної енергії в народному господарстві (Ав
стрія -1978 р., Швеція- 1980 р.) тощо. 

У зазначений період місцеві референдуми активно 
проводилися в переважній більшості американських 
штатів. Іноді, як це було в штаті Каліфорнія, виборцям 
пропонувалося відповісти більш як на 100 запитань -
від таких, що стосувалися збереження водних ресурсів і 

реформування системи освіти до страхування автомобілів 

від дорожніх пригод . У цьому штаті за 66 років загалом 
проведено понад 170 голосувань з ініціативи самих ви
борців. 

Позитивний досвід проведення референдумів спри-
яв їх поступовому закріпленню в праві соціалістичних Е 

(3 
країн. Можливість проведення загальнодержавних рефе- ·;:;: 
рендумів передбачали конституції Монгольської Народ- ~ 
ної Республіки 1940 р. (ст.29) . Народної Республіки ~ 
Болгарія І 947 р. (ст. 2, 17, 35), Румунської Народної Рес- ~ 
публіки 1948 р . (ст.З7), Угорської Народної Республіки 1949 "' 
р. (§ 20), Німецької Демократичної Республіки (НДР) .2-
1949 р. (ст .81) та 1968 р . , Куби 1976 р. Проте випадки .§ 
проведення референдумів у соціалістичних країнах були ·;;: 
поодинокими. 'G 

Зокрема, в 1946 р. у Болгарії було проведено рефе- \} 
рендум з питання скасування монархічної форми правлін- » 
ня та встановлення республіки. Того ж року в Польщі <~> 

~ відбувся референдум, на якому громадяни визначалися ;:" 
~ 

стосовно лінії західних кордонів держави та доцільності ~ 
збереження Сейму. ~ 

В 1968 р. громадяни НДР більшістю голосів затвер- ~ 
дили нову конституцію. . ® 
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<<Глобальна перебудова>> 1989-1991 років у соціалі 
стичних країнах Східної та Центральної Європи, а також 
союзних та автономних республіках СРСР спричинила 
проведення на їх теренах референдумів. Найчастіше на 

всенародні голосування виносилися питання незалежно

го існування та прийняття нових конституцій. Так, тільки 

у 1991 р . через референдуми була легітимізована неза

лежність Литви, Латвії, Естонії, України, Вірменії та Грузії 
У 1990- 1992 роках аналогічні референдуми проводили
ся в республіках Югославії: у 1990 р. - у Словенії, у 
1991 р. - Хорватії і Македонії, у 1992 р. - в Боснії і 
Герцеговині. Через референдуми були прийняті консти
туції Румунії (1991 р.), Естонії (1992 р.), Литви (1992 р.), 
Російської Федерації (1995 р . ), Польщі (1997 р.) та інших 
постсоціалістичних країн. 

· З 1989 по 1998 р. у європейських країнах було прове
дено 28 загальнодержавних референдумів, 9 з яких сто
сувалися питань проголошення незалежності республік, · 
9 - затвердження конституцій, 5 - реформування дер

жавного управління, З - приватизації та інвестиційної 
політики . Наведені факти є безперечним свідченням ус

пішного використання інституту референдумів у пост

соціалістичних суспільствах. 

Втім відсутність сталих демократичних традицій, 
"' складність становлення громадянського суспільства в пе

·~ рехідний період та недосконалість законодавства про рефе
~ рендуми в країнах Центральної та Східної Європи не 
~ раз перешкоджали проведенню референдумів . Зокрема, в 
<::~ Румунії у 1991 р. не відбувся референдум у справі делега
~ лізації комуністично'і партії, а у Чехо-Словаччині у тому 

·:;_ ж році - референдум щодо подальшо·і долі чехословаць-
~ д .§ ко·і спільноти. олю чеського та словацького народів та 

.... вибір форми державного існування визначили одноосібно 

,;:; політичні лідери, не вдаючись при цьому до вивчення думки 
<::! 
~ громадян . 

>. Суб'єктивна поведінка польського парламенту пере
"' шкодила проведенню референдуму 25 листопада 1990 р. 
і щодо подальшої долі Сейму Х скликання. 

1 Посттоталітарне суспільство до публічного вирішен-.., 
~ ня суспільних проблем одразу бути готовим не може, що 

~ підтверДив референдум 1993 р. у РФ з ініціативи Пре
~ зидента Б . Єльцина. Цей референдум спричинив зброй-
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11е протистояння між виконавчою та законодавчою вла

дою в Росії та поставив російське суспільство на межу 
громадянської війни. Прорахунки в оцінці перехідного 

періоду спричинили поразку конституційного референ

думу 1994 р. в Албанії. Неоднозначно були сприйняті 
світовою громадськістю результати референдуму 1996 р. 
в Республіці Білорусь. 

У 90-х роках кілька референдумів було проведено в 
африканських країнах. На них традиційно затверджува
лися конституції (Буркіна Фасо, Гана, Конго, Мадагаскар, 
Малі, Марокко, Нігер, Того, ЦАР, Чад) та легітимізувалася 
незале>!<ність (Еритрея, 1993 р.). 

Наприкінці 80-х - на початку 90-х років інститут ре
ферендуму вперше привернув увагу ісламських І<ра'ін. У 

листопаді 1989 р. король Йорданії Хусейн висловився за 
проведення референдуму щодо лібералізації політичного 

життя в країні . В тому ж році в Ірані внаслідок всена

родного голосування було змінено чинну конституцію. В 

1992 р. на конституційному референдумі в Марокко аб
солютною більшістю голосів (99,9 %) була прийнята 
поправка до чинної конституції. Поряд з проблемами пра

вотворчості, вирішення міжнародних та адміністративно

правових проблем на референдум дедалі частіше вино-

сяться питання морально-етичні, охорони довкілля тощо. 

Поштовхом до проведення таких референдумів у демок-
.о 

;::: 
<.,) 

ратичному суспільстві стала увага громадян до непалі- '5! 
тичних проблем, що, як правило, не цікавлять парламен- ~ 
таріїв. ~ 

Отже, четвертий етап розвитку референдумів, що ~ 
припадае на останне десятиліття ХХ ст., охаракте- "' 
ризувався впровадженням референдумів у націо- ·~ 
пально-правові системи більшості країн світу, а та- .§ 
кож розширенням кола питань, що виносилися на 

загальнодержавні референдуми. Проведення кожно- :~ 
го нового референдуму збагачує теоретичне підгрунтя & 
цієї форми безпосередньої демократії, сприяє розробці >; 

"' нових моделей референдумів залежно від специфіки кон-

І<ретної національно-правоqоЇ системи , рівня розвитку гро- ~ 
"\:) 
;t 
оо 

мадянського суспільства та досконалості конституційно

го закріплення референдуму. 

Аналіз основних етапів становлення референдумів 
дає підстави зробити такі висновки . 
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Після виникнення в 1439 р. у Швейцарії рефе
рендуми пройшли складний поетапний шлях ста

новлення, розвитку та визнання як найефективнішої 
форми безпосередньої реалізації народноrо суве
ренітету при вирішенні широкоrо кола проблем сус

пільноrо та державноrо життя. 



Референдум в системі форм 

безпосередньоідемократ~ 

2.1. Поняття референдуму 

Конституція Укра'Іни 1996 р. не дає чіткого визна
чення поняття <<референдум>>, що призводить до неодноз

начності тлумачення цього терміна в українських 
правових, державних та громадських структурах. У вітчиз
няному правознавстві найбільша·/ підтримки дістало виз

начення терміна <<референдум>> у Законі Укра.Іни <<Про 
всеукра·Інський та місцеві референдуми>> 1991 р. Закон 
визначає термін <<референдум>> як «еnосіб прийнят
тя громадянами України шляхом голосування за-
конів України, інших рішень з важливих питань за-

гальнодержавного і місцевого значення>>, що мають 

вищу юридичну силу (ст.1) 7_ 
Однак таке визначення містить ряд суттєвих недоліків. 

"' _g 
:t: 

"' s: 
~ 
"' <::\ ::: По-nерше, за єдино'/ правової природи між всеукра'Інсь

І\ИМ та місцевими референдумами існують значні розбі- о: 

жності в ідносно їх nредмета; по-друге, запропоноване ·~ 
визначення обмежується виявленням зовнішніх ознак ,g 
референдумів (об'єкт голосування, форма проведення, .... 
склад учасників тощо), але не розкриває суті референ- ·~ 
думу як конституційно-правового інституту. 

Теоретичні розробки радянських часів, які стосува

лися проведення референдумів, nозначались впливом 

~ 

~ .--, 

"' 
~ 

:'\::) 

~ 
t-

7 Закон У країни <<Про всеукраїнський та м і сцеві референду- -е-
МИ•> від 3 липня 1991 року І І Відомості Верховної Ради ;:t 
України . - 1991 . - N2 33. - С.443 . @ 
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політики держави. Радянські вчені не стільІ<И намагали

ся дослідити правову природу референдумів, скільки по

яснити положення, які закріплювали цей інститут безпо

середньої демократії в радянських конституціях. Закон 
України <<Про всеукраїнський та місцевий референдуми>> 
1991 р. було розроблено в короткий термін , . за відсут
ності зазначеної концепцїі референдумів, що й позначи

лась на його якості . В подальшому референду~~и в Ук
раїні не проводилися, і після прийняття нової Конституції 

зазначений Закон про референдуми не за.знав належ
них якісних змін. 

Водночас практика гrров(щення референдумів у зару
біжних країнах налічує століття. Тому визначення тер
міна <<референдум>> вимагає дослідження не тільки вітчиз

няних, а й зарубіжних теоретичних надбань щодо сутності 

референдуму . 

Термін <<референдум>> з'явився вперше в XIV ст . у 
зв'язку з діяльністю новоутвореного Сейму Швейцарсь
кого Союзу. Швейцарський вчений А. Дюнан так пояс
нював появу цього терміна: <<В старій Швейцарії засі
дання Сейму були нерегулярними... представники 
Союзних земель були не депутатами в нинішньому ро
зумінні цього слова, а послами, які вели справи від імені 

своїх урядів. Коли з'являлися такі справи, відносно яких 

~ у послів не було повноважень, то рішення по ним прий

-~ малося <<ad'refereпdum>>, тобто <<для доповіді ... тобто вла
~ ди земель не були пов'язані рішеннями Сейму>> 8 . Отже, 
~ сnочатку термін <<референдуМ>> означав <<Те, що 'no
<::~ винне бути nовідомленим>>, а сучасного своrо зна
;: 
"' чення він набув значно nізніше. 

·s._ Теоретичні дослідження правової природи референ

~- думів в праві зарубіжних країн припадають на ХІХ -.9 
початок ХХ ст. В цей період відбувалося падіння абсо-... 

,;s лютних монархічних режимів та становлення демокра-

R тичних республік і конституційних монархій. Через це 
~ референдуми здебільшого досліджувалися ЯІ< альтерна
~ тивна форма парламентської демократії. Зокрема, Л . Дюгі 
~ визначав референдум як пряме правління народу, а К Ка
~ утський - як право народу за певних умов виносити на .., 
~ 
-е. 
~ 8Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии . Исто-
@ рический обзор.- СПб., 1896.- С.\9 . 
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всенародне голосування законодавчі проекти народного 

представництва. Таким чином, лід референдумом розуміли 

народне голосування по законопроекту, прийнято

му парламентом. Після такого голосування законолр'о

ект набував сили закону. Отже, тогочасні вчені дослід
жували лише один різновид референдумів - так звані 

ратифікаційні референдуми (схвалення прийнятих пар
ламентами рішень та інших актів) . 

Криза парламентаризму позначилась навіть на кон
сервативному англійському державному праві. Зокрема, 
на противагу поглядам Е. Сійєса та А. Дайсі про неспро
можність народу розуміти законопроекти, які виносяться 

на референдум, та незважаючи на брак часу для вивчен

ня цих законопроектів, С.Лоу досліджував · таке гіпоте
тичне явище, як <<Міністерський референдум>>, котрий мав 

статИ противагою << парламентській демократіЇ>> . . 
В перші роки радянської влади право, сформоване 

під впливом праць Л. Д. Троцького <<Захист тероризму>>, 
Г . В. Плеханова <<Сторіччя Великої РеволюціЇ>> , М. І . Бу
харіна <<Теорія пролетарської диктатури>> тощо, негатив

но ставилося не тільки до референдумів, а й до виборчих 
інститутів взагалі . На противагу визнаним у світі де
мократичним принципам виборчого права висувалися 

принципи, які мали захищати диктатуру пролетаріату . 

Перша спроба виЗначити референдум як правовий ~ 
інститут належить І . П . Трайніну, котрий вважав рефе- ·~ 
рендум формою забезпечення права народу відхиляти ~ 
закони, прийняті народним представництвом через го- ~ 
лосування. Таке визначення терміна «референдум ~ ~ 

було недосконалим . По-перше , традиційно для зарубіж- ~ 

ного права початку ХХ ст. воно характеризувало лише ·~ 
ратифікаційний референдум , ло-друге, це визначення од- .9 
разу передбачало негативні результати референдуму. За ·;;; 
такого тлумачення референдуму його практикування в ·~ 
державному праві СРСР вважалося недоцільним . ~ 

Офіційне визнання в радянському праві референдум , » 
здобув після його ~акріплення в п. <<Д>> ст.49 Консти- ~ 
туції СРСР 1936 р. Проте вона штучно ототожнила дві ~ 
окремі форми безпосередньої демократії, тобто визначи- ~ 
ла референдум як опитування населення . ~ 

Поnри всі недоліки зазначених конституційних поло- ~ 
жень про референдуми позитивним наслідком їхнього ~ 
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закріплення стало привернення уваги вчених до науко

вих досліджень правової природи цієї форми прямого на
родовладдя, зокрема до змісч терміна <<референдум>> . . 

Вдалою була спроба формально-юридичного визначен

ня терміна <<референдум>> В. А. Дорогіним. Вчений зазна
чав, що зміст референдуму <<Полягає в безпосередньому 

зверненні до виборців -для вирішення законодавчого чи 

іншого питання. Сукупність норм, що регулюють безпо
середнє звернення до виборців із законодавчих чи інших 

питань, становить державно-правовий інститут референ
думу>>9 

Заслугою В. А. Дорогіна є те, що він визначив рефе
рендум не ЯІ< синонім всенародного опитування чи його 
різновид, а як самостійний інститут права та передбачив 

можливість проведення референдуму не тільки із зако

нодавчих, а й з інших .питань. До того ж В.А. Дорогін 
набагато раніше, ніж французький вчений П . Марсель, 
визначив референдум як звернення не до всього насе

лення, а лише до громадян, наділених виборчим правом, 

тобто виборців. 

Вперше на неточність конституційного визначення 

референдуму як всенародного опитування вказав 

Р . А. Сафаров, який стверджував, що опитування не має 
нічого спільного з голосуванням, . яке передбачається в 

.~:> процесі проведення референдуму, а референдум як кон-,g 
G 
<::! 

~ 
'-' 
<::! 
Е: 
<:!; 

ституційно-правовий інститут <<означає належність за

конодавчої влади не тільки Верховній Раді, але й народу 
безпосередньО>>. 

Таке визначення референдуму виявляє його законо
давчу компетенцію і передбачає можливість проведення 

не тільки ратифікаційних референдумів, а й референдумів '2-
-~ за народною ініціативою. 
'N Грунтовним дослідженням теоретичних основ рефе
.;:; рендуму в соціалістичному суспільстві була монографія 

~ В. Ф. Котока <•Референдум у системі соціалістичної де
;;; мократіЇ>>. Вчений вперше дослідив референдум як одну 
"" з. форм соціалістичної системи безпосередньої демократії 
~ 
~ тим самим тлумачив місце референдуму в державно-

'1:> 

~ 
~ 
-е-

' ~ 
@ 

'' Дороrин В. А. Суверенитет в советском rосударственном 
nраве/ Под ред. чл.-кор . АН СССР М. Аджанова.- М .. 1948.
С.І99. 
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11равовому житті СРСР. В.Ф.Коток визначав референ 
Jtум, опитування і ллєбісцит як затвердження того чи іншо

r·о державного рішення шляхом народного голосування, 

ІІадаючи йому кінцевого і обов'язкового характеру. Про

те В .Ф . Коток також ототожнював референдум з інши 

ми формами безпосередньої демократії, вважаючи всена
родні обговорення різновидом референдуму, а ллєбісцит

синонімом цього терміна. 

Наведені дослідження правової природи референду
му в СРСР тією чи іншою мірою перебували nід впли
вом чинного конституційного положення про тотожність 

референдуму і всенародних опитувань . Ситуація випра
вилася після прийняття Конституції СРСР 1977 р., яка в 
ст.5 розмежувала поняття всенародне обговорення і все
народне голосування (референдум СРСР). 

Вчені після цього почали поступово долати казуїсти-
ку у визначенні референдуму як всенародного опиту

вання, проте не називали формально-юридичних ознак 

референдуму, переважно визначаючи його як <<звернення 
до виборчого корпусу з метою прийняття остаточного рішен-
ня з конституційних, законодавчих або інших внутрішньо

політичних та зовнішньополітичних питань >> 10 Наведене 
визначення не розкриває правової сутності референду-

му як інституту прямої демократії, не визначає форми 
його проведення та надмірно розширює його компетен- Е 
~ю. -~ 

Більш повно і всебічно охарактеризував сутність і ~ 
зовнішні ознаки референдуму О.Г. Мурашин, визначив- ~ 
ши його як важливий державно-правовий інститут безпо- о:; ;: 
середньої демократії, що реалізує суверенітет народу через "і 

голосування за законопроекти та питання, які мають прин- ·~ 
ципове значення для держави в цілому або для їі окремих .§ 
адміністративно-територіальних одиниць. . ... 

Заслуговує на увагу і точка зору В. В . Копєйчикова, .;:; 
<:; 

який наголошував, що загальнодержавний референдум слід ~ 
розглядати як вищу і пріоритетну форму народовладдя, якій » 

"' у правовій державі, де панує закон, відповідає влада законо- :::: 
давча. І хоч віднесення загальнодержавного референду- ~ 
му до форми здійснення законодавчої влади є дискусій - ~ 

10 Мишин А . А . Референдум //Юридический знциклопеди
ческий словарь . - М ., 1987.- С. 410. 
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ним, теза про пріоритетну роль референдуму в системі 

безпосередньої демократії є вдалою. 

В подальшому визначення терміна <<референдум•> було 

закріплене у відповідних законах Союзу РСР та більшості 
союзних і автономних республік. Але через відсутність 

практики проведення референдумів у СРСР та розход

жень у теоретичних поглядах на зміст цього терміна виз

начення референдуму в спеціальних законах були нео

днозначними і часто суперечливими. 

Практично єдиним законом про референдуми, в яко

му мала місце спроба пояснити сутність референдуму як 

інституту безпосередньої демократії, був Закон СРСР 
<<Про всенародне голосування (референдум СРСР)>> від 
27 грудня 1990 р. У ст. І цього Закону зазначалося, що в 
СРСР <<народ здійснює державну владу як через Ради на
родних депутатів, так і безпосередньо, в тому числі й через 

референдум•>, а референдум визначався як <<спосіб прий

няття громадянами СРСР всенародним голосуванням за
І<онів СРСР та інших рішень з найбільш важливих питань 
державного життя•>. Таким чином, на відміну від інших, 

республіканських законів закон про референдум СРСР 
розкрив сутність інституту референдуму як пріоритетно"і фор

ми безпосередньої реалізації народом державної влади. 

Після проведення всесоюзного референдуму 17 березня 
~ 1991 р. більшість колишніх радянських республік, у тому 
-~ числі й Україна, прийняли національні закони про рефе
~ рендуми . В них визначення поняття <<референдум•> пере
::і' 
~ важно обмежувалося переліком зовнішніх ознак цього 

<:::~ інституту, а також нерідко позначалося правовими і 

~ логічними неточностями. 
·§. Зокрема, Закон Республіки Грузія <<Про референдум•> 

-~ від 29 січня 1991 р . у ст.1 <<Поняття референдуму•> дав 
.,... таке його визначення: <<Референдум є засобом вирішен
~ ня найбільш важливих питань державного життя, прий
<:; 
>=>- няття законів Республіки Грузія, а також засобом вияв-

~ лення громадської думки шляхом всенародного 
: голосування•>. Таким чином, законодавець штучно ото-

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
Сі.., 
@ 

тожнив виявлення громадсько·! думки з всенародним го

лосуванням, відтворюючи нормативне положення Кон
ституції СРСР 1936 р. 

Водночас прийняття законів про референдуми в ко
лишніх союзних і автономних республіках, а також акти-
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голосу та можуть шляхом голосування висловити свої по-

демократії, змістом якої є волевиявлення встановленої 

"' законом кількості громадян з будь-якого суспільно значу- :.'1 

щого питання, крім тих, які не можуть за законом бути ~ 
·~ 

винесені на референдум, що має вищу юридичну силу і ~ 

обов ' язкове для виконання органами, організаціями і грома- 2-
дянами, щодо яких рішення референдуму мають імпера- ~ 

::)., 
тивний характер. @ 
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Ue визначення розкриває зміст референдуму як фор
ми безпосередньої демократії, але воно переобтяжене 

характеристикою формальних ознак. Стосовно предме
та референдуму більш вдалою є позиція Є. Зелінські, 

який визначив питання всенародного голосування як такі, 

що становлять відповідно до закону предмет референду

му. До того ж перелік суб'єктів конституційного права, на 

які поширюється дія рішень референдуму, наведений ро

сійськими вченими, неповний. Більш переконливою виг

лядає характеристика рішень референдуму в Законі 
СРСР <<Про всенародне голосування (референдум СРСР)•> 
від 27 грудня 1990 р. У ст. 29 зазначалося, що рішення, 
прийняте на референдумі СРСР, є <<остаточним, має обо
в'язкову силу на всій території СРСР і може бути скасо
ване чи змінене тільки шляхом референдуму•>. 

Наведений вище аналіз засвідчує, що поняття рефе

рендуму визначилося історично, але єдності поглядів на 

нього немає і нині. В кожній країні термін <<референ
дум•> визначається з огляду на власний практичний досвід 

проведен ня референдумів та їхню інституалізацію в 

конституціях і спеціальних законах. 

Визначення терміна <<референдум•> обов'язково повин

но розкривати зміст цієї форми безпосередньої демократії 
і визначати ·й кваліфікуючі формально-юридичні ознаки з 

~ урахуванням таких положень: по-перше, референдум є од

·~ нією з пріоритетних форм безпосередньої демократії, яка 
~ дає змогу трансформувати волю народу в державну; по

~ друге, референдум є самостійним інститутом конституцій
<:> ного права України; по-третє, зміст референдуму визначаєть
~ ·~ ся окремими положеннями Конституції України, законів 
~ України та інших нормативно-правових актів загальнодер
а 
~ 

.::1 
жавного та місцевого значення; по-четверте, потенційними 

учасниками референдуму є громадяни України, наділені 
:g правом голосу: по-п'яте , за формою проведення референ

<:> !} дум є всенародним голосуванням; по-шосте, рішення рефе-
>. рендуму носять імперативний характер, не вимагають 

~ санкціонування з боку будь-якого державного органу 
~ і є обов'язковими для виконання у випадку всеукраїнсько-

1 го референдуму на всій території України. Їх зміна чи ска-
2- сування здійснюються виключно шляхом проведення 

~ нового референдуму згідно із законодавчо визначеною 
0.. @ процедурою. 
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Виходячи з наведених принципових положень, рефе

р ндум є пріоритетною формою безпосередньої де
мократії, зміст якої полягає в прийнятті громадяна
м и України нормативних положень Конституції, 
ааконів та інших найважливіших рішень загально
дt'ржавного та місцевого значення шляхом голосу

вання. 

2.2. Види референдумів 

Визначення референдуму , запропоноване в попе

редньому параграфі, не є універсальним передусім тому, 

ІІlО референдум має багато видів, кожен з яких наділе
нні-і певними юридичними ознаками . Тому уявлення про 
rrравову природу і зміст інституту референдуму в Ук

раїні буде повним лише за умови дослідження цих видів . 

На час конституювання референдумів в Україні у 
с віті було відомо кілька їх видів. які визначились істо
рrrчно і були закріплені в конституційно-правових ак
тах заруб іжних країн. Так, вже на початку ХХ ст . А .Есмен 
11 0діляв референдуми на обов'язкові та факультативні , 
а К.М .Тахтарєв на установчі ( конституційн і) та зако
Nодавчі . 

Конституція України 1996 р. та Закон України <•Ilpo ~ 
Ассукраїнський та місцеві референдуми•> 1991 р ., ЯІ< і за- ·~ 
r<онодавчі акти більшості колишніх радянських республік, ~ 
не передбачають окремого .. законодавчого закріплення ~ 
рі з новидів референдумів . ! хня класифікація можлива ~ 
;Інше за умови аналізу нормативно-правових актів, що "' 
регламентують їхню орган ізацію та проведення. Такий ·~ 
а нал із дає змогу виявити критер ії розмежування за галь- 1:: .::; 
нонаціональних референдум ів і визначити відповідно до 

цього види таких референдумів . Передусім йдеться про :~ 
І<ритерії виявлення юридичних особливостей референ- ~ 
думу . >, 

Заслуговує на увагу класифікація референдумів , зап- ;ь 
ропанована Ю.А.Дмитрієвим та В .В . Комаровою, в осно- ~ 
ву я кої покладено критерії змісту, характеристики ~ 
суб'єктів і об'єкті в та правової сили рішень . Саме за 1і} 
цими критеріями вчені спромоглися класифікувати все "§
розмаїття референдумів, які існують у світі . ~ 
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На думку Є . Зелінські, форми рефере ндуму можуть бути 

диференційовані за часом проведення р ефе ре ндуму, ви

дом матер ії, що виноситься на голосування, та ступенем 

необхідності винесення певного акта на всенародне голо

сування. Інший польський вчений О. Патшалек називає 
такі критерії класифікації референдумів: 

а) територіальний критерій сфери застосування ре
ферендумів; 

б) юридична сила результатів референдуму; 
в) необхідність прийняття конкретного правового 

рішення саме шляхом проведення референдуму ; 

г) предмет референдуму. 
Ці критерії покладені в основу класифікації рефе

рендумів у конституційному праві Украіни . 
З урахуванням загальнотеоретичних досліджень кри

теріїв класифікації референдумів та положень законо

давства про референдуми можна виділити такі критерії 
розмежування видів референдумів: 

а) за територією проведення; 
б) за правовою силою рішень; 
в) за підставами проведення; 
г) за предметом; 
д) за часом проведення; 
е) за суб'єктами ініціювання. 
Наведена класифікація не є вичерпною. Референдуми 

можуть бути класифіковані й за іншими критеріями. До 
того ж, як справедливо відзначав В.Є . Чиркін, різні кла 
сифікації референдумів часто переплітаються, коли один 

референдум може бути кваліфікований за кількома кри-
;::: 
ех: теріями. 

·g. На підставі запропонованих критеріїв референдуми 

.§ в Україні слід класифікувати насамперед за терито-
рією їх проведення. Відповідно до ст . 1 Закону України 

:§ << Про всеукраїнський та місцеві референдуми>> референ
~ думи в Україні поділяються на всеукраїнський, рефе
>, рендум Автономної Республіки Крим та місцеві ре
"' ферендуми в межах адміністративно-територіальних 
~ 
r5' 
;,: 

"' 1,3-
-е-

"' с.. 
@ 

ОДИНИЦЬ . 

Всеукраїнський референдум передбачає голосуван

ня всіх громадян України з найважливіших питань за-

гальнодержавного життя; його результати мають імпе

ративний характер на всій те риторії України. 
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Місцевий референдум відповідно до ст .143 Консти
туції України призначається територіальними громада
ми села, селища, міста безпосередньо або через утворені 

ними органи місцевого самоврядування для вирішення 

важливих питань місцевого значення- в межах відповід

но·! адміністративно-територіальної одиниці . З врахуван 
ням особливостей адміністративно-територіального поділу 
України Закон України <<Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми >> визначив суто український рі зновид місце

вого референдуму - референдум Автономної Республі
І<и Крим . 

Місцев і референдуми, як і всеукраїнський, здійсню

ються через проведення голосування громадян України з 

питань, визначених законодавством. Втім ці різновиди 

референдумів суттєво відрізняються не тільки за тери

торіальною ознакою їх проведення , а й за їх предметами, 
суб'єктами та процедурою. 

Предмет референдуму визначає обсяг його компе

тенцїі. Предмет загальнодержавного референдуму 
завжди стосується найважливіших проблем суспіль
ного та державного життя країни, а саме: прий
няття 'iU затвердження конституції( окремих 
нормативних положень конституції), законів, підза
конних актів тощо , тоді як загальний характер пред
метів місцевих референдумів є набагато складнішим за ~ 

t; 
своєю правовою природою. З одного боку, предмет місце- ·;;! 
вого референдуму може бути тотожний предмету ~ 
загальнодержавного референдуму, але на локально- Ь 
му рівні, а з іншого - предмет місцевого референду- ~ 
му може мати специфічний характер. о; 

За nравовою силою рішень референдуми поділяють- ·g. 
ся на консультативні та імперативні . .9 

Консультативний референдум проводиться органом .;..; 
: ~ 
\:>_ 

"' >, 

державної влади перед прийняттям ним певного рішен

ня з метою виявлення ставлення громадян до цього рішен

ня . Зокрема, Закон України .<<Про всеукраїнський та місцеві 
"" референдуми>> визначає консультативний референдум як ", 

дорадче опитування громадян України з метою виявлен- k 
ня їх волі при вирішенні важливих питань загальнодер- ~ 

жавного та місцевого значення (ст . 46) . Але таке ототож- 2-
нення консультативної форми всеукраїнського референ- ~ 
думу з опитуваннями громадської думки є невдалим, @ 
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оскільки опитування громадської думки є радше соціо

логічним, ніж правовим явищем . Поширення ж на дорадчі 
опитування процесуальних вимог, властивих всеукраїнсь

І<ому референдуму, є недоцільним . 

Вразливою ознакою консультативних референдумів 
є необов' язковість їх рішень та невизначеність питань, 
що на них виносяться і довільно тлумачаться ініціатора

ми проведення таких референдумів, так само як і їхні 

результати. З урахуванням цього Законом України <•Про 
всеукраїнський та місцеві референдуми>> передбачено 
додатковий механізм обмеження законодавчої діяльності 
Верховної Ради України щодо законопроектів, що не от
римали підтримки народу на референдумі. Відповідно до 

ст. 46 цього Закону такі законопроекти можуть бути прий
няті лише кваліфікованою більшістю (не менш як дві 
третини) народних депутатів України від конституцій
ного складу парламенту. 

Імперативний референдум відрізняється від кон
сультативного тим, що його рішення мають вищу юри

дичну силу, тобто є остаточними, обов 'язковими для ви
конання на всій територ ії країни і не потребують 
затвердження будь-яким державним органом. Рішення 

імперативного референдуму можуть бути змінені або СІ<а

совані лише на підставі результатів нового всеукраїнсьJ<О-

~ го референдуму. 

-~ Різновидом імперативного всеукраїнського референ
~ думу є ратифікаційний референдум . Його сутність 
~ полягає в тому, що на нього виноситься закон, прийня
<:: тий Верховною Радою Укра"іни, який набуває чинності 
; та вищої юридичної сили лише за результатами рефе
·g. рендуму . Прикладом такого референдуму є к.онститу
.g ційний референдум, який може проводитися відповідно 

до ст. \ 56 Конституції Укра"іни . 
·;;: За підставами проведення референдуми можуть 
·~ 
~ бути обов ' язІ<овими та фаІ<ультативними. 
>, Обов'язковий референдум передбачає обов'язкову 

<~:> санкцію громадян України на предмет референдуму . 
~ У випадку, коли певні нормативно-правові акти чи інші 
~ рішення відnовідно до чинного законодавства мають бути 
"-' 
~ затверджені виключно шляхом проведення референду-

~ му, він стає обов' язковим. Зокрема, Конституція Укра·і
~ ни визначає проведення обов'язкового всеукраїнського 
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референдуму при вирішенні питань про зміну території 

України (ст. 73) та про внесення змін до їі розділів І , ІІІ 
і ХШ (ст.І56). Обов ' язкові референдуми гарантують 
право українського народу вирішувати найбільш прин

Ципові проблеми суспільного й державного життя через 
безпосереднє волевиявлення у формі' wолосування. 

Проведення обов' яз ко вих референДумів передбачене 
в конституціях 15 європейських країн, що є яскравим 
свідченням визнання референдумів провідною формою 

народовладдя в сучасному демократичному суспільстві . 

Зокрема, ст . 132 Конституції Італії передбачає проведен
ня обов' язково го референдуму в разі створення нових 
провінцій і областей . В Данії обов'язкові референду

ми проводяться при кожному новому перегляді Кон
ституції . 

Факультативні референдуми, за І.П .Трайніним, мають 
проводитися на вимогу визначеної законом кількості 
виборців по прийняттю окремих законопроеюів та за
конів. При цьому вчений наголошував, що в багатьох 

країнах право на таку вимогу мають не лише виборці, а й 
депутати парламенту та глави держави. Тлумачення·, зап
ропоноване І. П. Трайніним , було однією з перших спроб 
визначити факультативний референдум, але вчений не 
назвав основну кваліфікуючу ознаку факультативного 
референдуму - його предмет. ~ 

Факультативний референдум в сучасному його зна- ·:;: 
ченні -- проводиться для прийняття визначеного роду ~ 
нормативно-правових актів на вимогу суб 'єктів, уповнова- ~ 
жених ініціювати проведення референдуму. ~ 

КМ. Тахтарєв вважав, що факультативні референдуми с:.: 
є зброєю опозиції і здебільшого носять петиційний харак- .2-
тер. Але така позиція є справедливою щодо такого рефе- .g 
рендуму, який проводиться за народною ініціативою . ·-

Факультативні референдуми широко використовують- ·~ 
ся в більшості країн Європи, де на них вирішується ши- & 
роке коло важливих проблем суспільного та державного :;:; 

'І> 
життя. Так, у Португалії факультативні референдуми 

проводяться з будь-якого значущого питання загально- ~ 
·'1::> 

національного значення за винятком фінансових. У t; 
Фінляндії предмет факультативного референдуму в кож- f;} 

~ ному конкретному випадку визначається рішенням пар

ламенту. В Іспанії на такому референдумі виборці мо-
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жуть висловитися з будь-якого важливого питання, а та

кож щодо приватного перегляду конституції. У Швей

царії на факультативний референдум виносяться всі фе
деральні закони та окремі міжнародно-правові договори 

В Польщі, як і в інших країнах, на факультативний 

референдум можуть виноситися найважливіші питан

ня загальнонаціонального значення, але в цій країні 

існує такий специфічний різновид факультативного ре

ферендуму, як доконституційний факультативний 

референдум, що передбачає прийняття загальних прин

ципів основного закону країни ще до розробки його 

тексту. 

На нашу думку, польська модель проведення докон

ституційного референдуму має раціональні переваги і 

потребує ретельного вивчення з метою трансформації й 

в національне право України. 

У Франції будь-який конституційний референдум є 
фактично факультативним, оскільки його рішення не є 
обов'язковими, якщо З/5 депутатів парламенту не згодні 
із запропонованими змінами, прийняття яких є предме

том референдуму. Крім того, З1 липня 1995 р парла
мент ФранU:їі прийняв зміни до Конституції, розширив
ши сферу застосування такого різновиду факультативного 

референдуму, як плебісцитарний референдум . 

~ Відповідно до змісту актів, що приймаються на рефе
-~ рендумах, їх поділяють на конституційні (ст .156 Кон
~ ституції України; п. 1 ст. З Закону України <<Про всеук
~ раїнський та місцеві референдуми >>) ; законодавчі (п. 2 
'::! ст. З Закону України <<Про всеукраїнський та місцеві 
~ референдуми >>); з питання зміни території України 
·5. (ст. 7З Конституції України); міжнародно-правові (ст . 5 
~ .:: Закону України <<Про всеукраїнський та місцеві рефе-

-~ рендуми>> ); з питань довіри (недовіри) Верховній Раді 
:g України та Президенту України (ст ІЗ Закону Украї
~ ни <<Про всеукраїнський та місцеві референдуми>> ) . 
>, В основу цієї класифікації покладена різниця в предметі 

"' всеукраїнського референдуму . Наведені різновиди все
~ українського референдуму також відрізняються за колом 

~ суб'єктів, уповноважених їх ініціювати, призначати (про
~ голошувати). 

"§- За часом проведення загальнодержавний референ
~ дум може бути дозаконодавчим або післязаконодавчим 
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відповідно до проведення голосування до чи після роз

І мщу парламентом законопроекту, що є предметом ре

ф 'рендуму. 

Дозаконодавчі референдуми здебільшого мають кон

l'УJІьтативний характер і проводяться з метою визна

'' ння ставлення виборчого корпусу до рішення, яке має 
бути прийняте відповідним державним органом. 

Післязаконодавчі референдуми надають відповідної 

юридичної сили парламентським рішенням. Прикладом 
післязаконодавчого референдуму є всеукраїнський ре

ферендум 1 грудня 1991 р., на якому було підтверджено 
законність і надано вищої юридичної сили Акту прого
;юшення незалежності України, прийнятому до цього 

Верховною Радою Української РСР. 
Запропонована класифікація поділу всеукра"інських 

референдумів на дозаконодавчі та післязаконодавчі не 

- дина. Так, О.Патшалек поділяє референдуми за часом 
їх проведення на референдуми у формі безпосередн.ьої 
участі, співучасті та опосередкован.ої участі грома

дян. у закон.одавчому процесі. 
Залежно від суб'єктів, що наділені правом ініціювати 

проведення загальнодержавного референдуму, в Україні 
р еререндуми поділяються на ін.іційован.і україн.ським 

!Юродом (ст . 72 Конституції Украіни); ін.іційован.і Вер
ивн.ою Радою Ук.раїн.и (ст.72, ст.85 п.2 Конституції Ук- ~ 
раїни); ін.іційован.і Президен.том Україн.и (ст.72, ст. 106 -~ 
11 . 6 Конституції Украіни). ~ 

За суб'єктами ініціювання референдумів вдалою є ~ 
їхня класифікація на ініціативні та імперативні. Ініціа- ~ 

тивні референдуми призначаються Верховною Радою та ~ 
Президентом України, а імперативні - на вимогу не ·§
менш як З млн громадян України, наділених виборчим .9 
правом. Проведення ініціативних референдумів може .N 

бути скасоване органом , що ініціював їх, проведення ж ,~ 
імперативних референдумів є обов'язковим. ~ 

До суб'єктів, уповноважених ініціювати проведення >, 
"> 

місцевого референдуму, належать територіальні громади 
~ сіл, селищ та міст , а також утворені цими громадами орга- ;::, 

."\:) 

ни місцевого самоврядування . Якщо місцевий референ- ~ 
л.ум ініціюється органами місцевого самоврядування, він ~ 

-е. є ініціативним, а якщо територіальною громадою - імпе

ративним (обов'язковим). 
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Аналіз видів референдуму дає можливість зробити 
такі висновки. 

Визначення референдуму є неповним без врахування 

особливостей різних видів референдумів . Відповідно 
до законодавства про референдуми існують такі їх 

види: всеукраїнський та місцеві референдуми; кон
сультативні та імперативні референдуми; обов'яз

кові та факультативні референдуми; конституційний, 

законодавчий, з питань зміни території України, 

міжнародно-правовий та з питань довіри (недовіри) 
Верховній Раді України та Президенту України все
українські референдуми; дозаконодавчий та після
законодавчий всеукраїнські референдуми, а також 

ініціативний та імперативний референдуми. В ос
нову даної класифікації були покладені критерії 

території проведення, юридичної сили рішень, спо
собу проведення, предмета, часу проведення та 
суб'єктів ініціювання референдумів в Україні. 

2.3. Референдуми та інші форми 
безпосередньої демократії 

Визначення правових основ всеукра~нського та 
місцевих референдумів вимагає аналізу ~хнього співвідно

~ шення з іншими формами безпосередньої демократїі . 
. g Такий аналіз дає змогу змістовніше визначити роль і 
~ місце референдумів у системі прямого народовладдя та 
~ визначити пріоритети у формуванні системи форм без
:::1 посередньо~ демократі~ в Укра~ні. 
;::: 
"' Після проголошення незалежності у вітчизняній кон-
.§. ституційно-правовій практиці склалася парадоксальна 
.~ ситуація: існуюча за радянсько~ доби система соціалістич
'N ного прямого народовладдя стала недійовою, окремі їі фор
.- ми, перенесені в конституційне право України (петиції, 
·~ звернення громадян тощо), не знайшли широкого засто
;::., сування, а інститути безпосередньої демократії, визнані 
"' і:! в зарубіжних країнах, не впроваджені в національне 

~ право . 

~ Конституція України в ст. 69 визначає вибори і ре
~ ферендуми пріоритетними формами безпосередньої де
~ "" мократі~, але не дає вичерпного переліку інших форм 

'"" ® прямого народовладдя, втім не обмежуючи можливості 
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їхньої інституалізації та практикування. Таким чином, 

система форм безпосередньої демократії в Україні про

довжує формуватися . Національна система форм безпо

середньої демократії може бути сформована конститую

ванням модернізованих форм безпосередньої демократії, 

що використовувались в Україні за радянської доби, та 

за рахунок рецепції в конституційне право України форм 

прямої демократії, що позитивно зарекомендували себе 

в зарубіжних країнах. Але при цьому постає питання 
про визначення поняття <<форма безпосередньої демоІ<

ратіЇ>>. 
Визначення поняття форми безпосередньої демократії 

в СРСР ускладнювалося відсутністю єдності в погля
дах радянських вчених на розуміння безпосередньої де
мократії взагалі . Це зумовлювалося заполітизованістю й 
наукових досліджень, що перебували під впливом тези 

про синтез прямої і безпосередньої демократії в радянсь

кому державному праві, та намаганнями створити особ
ливу соціалістичну систему безпосередньої демократії з 

багатомірністю ·й· форм як на місцевому, так і на загаль

нодержавному рівнях. Часто безпосередня демократія ото

тожнювалася із системою рад усіх рівнів . 

Найбільш поширеним було тлумачення В. Ф. Кото

ком та М. П. Фарберовим безпосередньої демократії як 
ініціативи та самостійності народних мас в управлінні .§ 
державою• та їх прямого волевиявлення при виробленні 

та прийнятті державних рішень, а також їх прямої участі ~ 
в реалізації цих рішень. Це визначення дало змогу ра- [:: 
дянським вченим віднести до форм безпосередньої де- ~ 
мократії діяльність профспілок, громадських організацій "' 
ТОЩО. "§. 

Ближчим до реальності є визначенняМ. Ф. Чудакова. _g 
Він розумів під прямою демократією суспільні відноси
ни, в рамках яких реалізується широкий комплекс спо- :§ 

~ собів участі громадян в управлінні справами держави "' 
та суспільства, в силу чого воля громадянина або колек- >. 

"' тиву безпосередньо впливає на формування державної 
політики та ·й здійснення, а також формує представниць- ~ 

~ 
ку систему в СРСР та має вирішальний вплив на ·І-і ;: 

~ функціонування . Водночас запропоноване визначення на- ~ 

голошує на допоміжній ролі безпосередньої демократії ~ 
с... 

щодо державного апарату. @> 
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Розширене тлумачення терміна <<безпосередня демок

ратія•> в радянській державно-правовій науці зумовило 

віднесення до їі форм поряд з виборами, референдумами 

та всенародними обговореннями соціалістичної революції, 

з'їздів і нарад трудящих, системи народного контролю, 
петицій, народних ініціатив, колективно-договірних відно

син, листів трудящих до керівних державних органів та 

редакцій газет, на радіо і телебачення, соціалістичне зма

гання та комуністичні суботники, діяльність комсомолу, 

профспілок та інших громадських організацій. 

Деякі вчені висловлювалися проти такого розшире
ного тлумачення форм безпосередньої демократії та відне
сення до й форм зазначених інститутів. Зокрема, польські 
вчені А . Рост і Л. Звартовський наголошували на недо
цільності визнання інститутами прямої демократії наказів 

виборців, народного контролю тощо, а В. М. Суворов 
слушно стверджував, що діяльність громадських органів 

за своєю сутністю не може бути визнана формою безпо

середньої демократії, оскільки ·й форми обов 'язково по

винні бути пов ' язані з відносинами політичного влада

рювання і відповідати певним критеріям. 

Характерними ознаками безпосередньої демок

ратії є: пряме волевиявлення громадян, що не опо
середковується будь-яким державним органом; 

~ єдність волі й суб'єкта П вираження; особливе коло 
-~ суб'єктів, притаманне правовідносинам, "що вини
~ кають в процесі безпосередньої реалізації народ

~ ного суверенітету; безпосередня участь громадян 
<::~ у прийнятті державних рішень; надання права 
~ участі в прийнятті рішень усім правоздатним гро-
·~ 
.: ,g 

мадянам; імперативний характер рішень, прийня
тих вільним волевиявленням громадян у формі 
голосування та відповідна форма -іх правового зак

·;t ріплення. ! Відповідно до зазначених критеріїв форма безпосе
". редньої демократії - це спосіб прямої реалізації 
~ народного суверенітету, зміст якої полягає у влад
~ ному волевиявленні правоздатних громадян при 
~ 
;,: 

"' §-
ij. 

"' 0., 
@ 

вирішенні важливих державних і суспільних питань. 
Рішення, прийняті таким чином, як правило, мають імпе

ративний хараюер і не потребують подальшого санкціо

нування з боку будь-якого державного органу. Су-

50 



купність конституйованих форм безпосередньої реа

лізації народного суверенітету складає систему форм 
безпосередньої демократії. 

Діяльність профспілок, молодіжних організацій та 
інших громадських організацій, змагання та суботники, 

сформовані колективно-договірні відносини не є суб'єкта

ми політичної системи, їх діяльність не інституалізує 

владне волевиявлення народу, і тому вони не можуть 

вважатися формами безпосередньої демократії. 

Суперечливим є питання про віднесення до форм 
безпосередньої демократії революції. Ідеологічним 

підгрунтям революції були ідеї тираноборства, сформо

вані монархомахами і остаточно визначені в політично

му кредо Ж.-Ж. Руссо - праві народу на повстання 

проти тиранії, яке стало провідним гаслом буржуаз

но-демократичних революцій XVII-XVIII ст . В період на

ціонально-визвольного руху ХІХ- початку ХХ ст. рево

люція, за свідченням Я. М . Магазінера , розглядалася як 

форма боротьби за здобуття націонал ьного суверенітету. 

Сучасне конституційне право України також розгля-
дає право на повстання проти тиранії, на громадянську 

непокору, на застосування сили проти насильства як 

складовий елемент народного суверенітету . Проте законо
давче закріплення революції як форми безпосередньо·/ 

реалізації народного суверенітету слушно вважається не

доцільним. 

Разом із всеукраїнським референдумом конституційне 
право України перейняло з радянського права такі фор

ми безпосередньої демократії, як вибори, народні обгово- ~ 

рення, опитування та звернення громадян (петицїі). ." 
Найбільш близьким за своїми зовнішніми ознака- ·g. 

ми до всеукраїнського референдуму є інститут виборів. _g 
Деякі вчені навіть не розділяють ці два інститути ..... 

Вибори мають багато спільних з референдумом ·~ 
~ 

"' >, 
ознак : правове закріплення, принципи організації і 

проведення, форма проведення, склад учасників на 

стадії голосування та ін. Ю . А. Дмитрієв і В. В. Кома
рова слушно зазначали, що тільки в цих двох інститутах ~ 

"=' найважливішим етапом реалізації волі громадян є без- ~ 

посереднє волевиявлення у формі голосування, що пере - ~ 
важно здійснюється за територіальною ознакою. Іншою r 
суттєвою спільною рисою референдумів і виборів є те, ® 
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що вони на відміну від інших форм безпосередньо·/ де

мократії передбачають безпосереднє прийняття рішень з 

предмета голосування. 

Водночас між всеукраїнським референдумом і вибо

рами існують суттєві змістовні розбіжності. Волевuяв

лен.н.я н.а референдумі є безпосередньою владн.ою діяль

ністю громадян. Україн.и, тоді як волевиявлен.н.я їх 

н.а виборах лише вuзн.ачає осіб, уповн.оважен.их реалі
зовувати н.ародн.ий суверенітет . Референдум 
відрізняється від виборів і за об'єктом голосуван.н.я. 

На референдумах громадяни Укра·іни голосуванням прий

мають або відхиляють законопроект (закон) чи проект 
іншого державного акта. При uьому рішення референ

думів, як вже зазначалось, є остаточним і не вимагає 

затвердження з боку будь-якого іншого державного орга

ну. Об'єктом же виборів є обрання делегатів до пред
ставниuьких органів чи на виборні посади і делегування 

їм державно-владних повноважень з реалізаuії народно

го суверенітету. 

Крім uього, проведення референдумів включає ста
дію виконання рішень референдуму, тоді як при прове

денні виборів стадія голосування є остаточною, за ви

нятком випадків, коли вибори визнаються недійсними або 
такими, що не відбулися. 

""' Іншою формою безпосередньої демократії, що має 
.~ схожі риси з референдумом, є всенародне обrово
;~: 

~ рення. Такі обговорення застосовувалися в радянсько-

~ му праві як спосіб легітимаuїі та пропагування рішень 
<;:j партійних і державних органів. Вони почали практику
;;: 
<:;: 
-~ 
~ _g 

ват ися ще в перші роки радянської влади, задовго 

до своєї законодавчої інституалізаuїі. Зокрема, в грудні 
1917 р. - січні 1918 р. широко обговорювався Декрет 

про відокремлення uеркви від держави та окремі розділи 

:~ Конституuії РРФСР 1918 р. На початку 20-х років обго
~ ворювалнея проекти кодексів про шлюб, сім'ю та опіку 

>. в союзних республіках. В 1926-1927 рр. на обговорен
"' ня було винесено проект <<Загальних основ землекорис
;;, тування та земельного устрою>>, а в 1927-1928 рр. пред-
1 метом обговорення були звіти перед виборuями депутатів .., 
~ усіх рівнів рад. 

~ Проте вперше термін <<обговорення>> було введено в 
~ науковий обіг в рішенні Президії ЦВК СРСР щодо опуб-
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лікування проекту Конституції Союзу РСР для всенарод
ного обговорення від 11 червня 1936 р. У цьому обгово
ренні взяли участь 55 % дорослого населення держави, 
б уло внесено близько 2 млн поправок, доповнень і про

позицій, але на розгляд 8 з'їзду Рад було винесено близь
ко 14 тис. поправок, які з'їзд так і не розглянув за 11 
днів своєї роботи. Таким чином, чи не єдиним позитив

ним наслідком обговорення проекту Конституції стала 
популяризація 'й положень . 

Радянське керівництво всіляко підтримувало цю фор

му народовладдя , небезпідставно вважаючи, що результа

ти обговорень є більш прогнозованими, а отже, і більш 

безпечними для правлячого режиму, ніж результати ре

ферендуму. Така позиція сприяла тривалому ототожнен

ню всенародних обговорень із всенародними опитуван

нями та референдумами . 

Всенародні обговорення важливих державних і пар
тійних документів активно практикувалися в повоєнні 

роки. Так, з 1956 по 1985 р. в СРСР було проведено обго
ворення понад ЗО прое ктів державно-правових актів 

(тези доповідей, директив, ухвалених ЦК КПРС і Радою 
Міністрів СРСР) . Однак вперше цей інститут народов
ладдя був закріплений лише в Конституції СРСР 1977 р , 
а пізніше -у Законі СРСР <<Про всенародне обговорен-
ня важливих питань державного життя)> від ЗО червня ~ 
І987р. 11 -~ 

Але інституалізація обговорень не змогла надати їм ~ 
демократичного змісту, оскільки обговорення фактично і3' 

почали виконувати роль інформаційної ланки між дер- ~ 
жавними партійними органами та населенням. о; 

Розпад СРСР та прийняття законів про референдуми -~ 
в державах з числа колишніх радянських республік спри- _g 
чинив втрату інтересу громадянами до обговорень, які, 

·~ 
хоч і були перенесені в конституційне законодавство '<:; 
більшості пострадянських республік, але на практиці зво - ~ 

дилися до формальної процедури. В Україні народні об- >, 
'D 

говорення проводилися по законопроектах <<Про пенсій- ~ 
не забезпечення>>, <<Про всеукраїнський та місцеві рефе- ~ 

рендуми>> та по проекту Конституції України (1992 р.), але ~ 
~ 

11 Ведомости Верховного Совета СССР.- 1987.- ,Ny 26.
с. 387. 
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їхні підсумки не узагальнювалися і не оприлюднювали

ся. Тому ефективність подальшого використання цієї 
форми прямої демократії сумнівна, хоча цілковита відмо
ва від неї була б помилковою, оскільки стадія обговорен

ня, не маючи суттєвого значення в аспекті легалізацїі 

державної влади, може мати велике значення в аспекті 
легітимації проекту. 

С. В. Полєніна вважає ефективним застосування об
говорень в nоєднанні з референдумом 12 Дійсно, в разі 
проведення nеред референдумом обговорення його nред

мета громадяни мають змогу завчасно визначати пріори

тети своїх інтересів, а суб'єкти, наділені правом ініцію

вання референдумів, остаточно визначитися щодо предмета 

голосування з огляду на громадську думку. 

За своєю правовою природою всенародні обгово
рення подібні до референдумів, оскільки предмет ре
ферендуму може бути водноttас і предметом обгово
рення. Але цим схожість таких інститутів і обмежується. 
На відміну від референдуму результати обговорення 
не мають самостійного значення, оскільки не пов' я

зані з прийняттям рішень імперативного характеру. 

Ще однією формою прямого народовладдя, яка в ра

дянській державно-nравовій nрактиці ототожнювалася з 

референдумами, були опитування. Причиною змішуван
Е1 ня цих інститутів стало нормативне положення Консти

.9 туції СРСР 1937 р., що визначало референдум як оnиту
~ вання громадян. Вперше на різницю між опитуванням та 
~ референдумом вказав Р. А. Сафаров. Він зазначав, що 
<:;j оnитування і референдум є різними державно-правови-
1:: 
<>: 
-~ 
а 

~ 
-~ 

ми інститутами як за юридичними ознаками, так і за на

слідками. 

Можна nогодитися з думкою деяких вчених про важ-
ливість опитувань населення nри визначенні nозиції за-

:g конодавuя, але все )К таки опитування є радше соціоло
~ гічним методом, ніж державно-правовим інститутом . 
>, В національному конституційному праві існують й інші 

"" оцінки опитування. Зокрема, Ю. Кулагін ті опитування, 
~ які не мають юридичної сили, визначає як nлебісцити. 
-~ Однак таке ототожнення оnитувань і плебісцитів вба
"" ~ 
-е. 
~ 12 Поленина С. В . Законотворчество в Российской Федера-
@ ции . - м' 1996 . - с. 121-128 . 
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чається суперечливим та ускладнює розуміння поняття 

«плебіс циТ» . 
Опитування може проводитися з питань, що є предме

тами всеукраїнського або місцевих референдумів, але 

опитування не передбачає голосуван.н.я, і його резуль
тати, н.а відм.ін.у від рішен.ь референдумів, н.е мають 

юриди•tної сили . Визначення консультативного всеук

раїнського референдуму ЯІ< <<дорадчого опитування гро

мадян України•> невдале, осІ<ільки на відміну від опиту

вання, навіть консультативний референдум пов'язаний з 
прийняттям певного рішення, що має враховуватись орга

нами державної влади в їхній законодавчій та практичній 
діяльност і . 

Законодавство УІ<раїни не закріплює опитування як 

окрему форму безпосередньої демоІ<ратїі, але й не забо
роняє його . За таких умов ототожнення консультатив
ного референдуму з опитуванням громадської думки може 
спричинитися до колізії в І<онституційно-правовій прак
тиці, автоматичного ототожнення опитування громадсь

кої думки із всеукраїнським референдумом 13 . З метою 
упередження такого nравового непорозуміння доцільно 

усунути nравове визначення будь-якого виду референ

дум ів ЯІ< оnитувань громадської думки. 
Така форма прямої демократії, як звернення грома

дян (петиції), історично затверджена в конституцій- "' 
ному праві . Ще на початку ХХ ст. К. М. Тахтарєв виз- .g 

і:; 
начав петицію як прохання до парламенту чи глави ~ 

держави, від доброї волі яких залежало виконати його чи ~ 
не виконувати, рахуватися з nоданою петицією чи не 

рахуватися. Звідси вчений визначив зміст петиції як про
:::: :::: 
·~ 

хання, що не носить імnеративного характеру. ~ 

,g 
10 Така колізія призвела до конфлікту між Президентом Ук- .;..; 

раїни та Верховною Радою України у червні 1995 р .. коли глава ·~ 
держави видав Указ про проведення оnитування громадської ~ 
думки з питань довіри громадян України Президенту та Вер- :>., 
хавній Раді України. Парламент наклав вето на Указ Президен- <~> 

;::: 
та за мотивом nеревищення главою держави своєї компетенцїі, §, 
оскільки за законом про референдуми він не був наділений пра- І\:) 

в ом nризначати референдум . Інша конфліктна ситуація виникла ~ 
в 1996 р ., коли С . Головатий, тодішній міністр юстиції України , ~ 
заборонив партіям nроводити оnитування громадської думки, ~ 
оскільки партії не мають nрава проводити референдуми . @> 
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В радянський період інститут петищи отримав дещо 

специфічний розвиток, відмінний від правового досвіду 

зарубіжних країн. Петиції почали практикуватися в СРСР 
після виходу Указу Президії Верховної Ради СРСР <<Про 
утворення Надзвичайної Державної Комісії по встанов

ленню і розслідуванню злочинів німецько-фашистських 

загарбників і їх прибічників та нанесених ними збитків 

громадянам, колгоспам, громадським організаціям, держав

ним підприємствам і установам СРСР•> від 2 листопада 
1942 р. Після виходу цього указу петиції почали застосо
вуватись у СРСР як збір підписів громадян під докумен
тами важливого політичного значення, а пізніше 

законодавчо закріпилися як звернення громадян у 

відповідні державні органи, що були зобов'язані розгля

нути їх і дати змістовну відповідь у встановлені зако

ном терміни. 

Інститут петицій був перенесений в національне за
конодавство Конституцією України (ст. 40) та Законом 
Укра·іни <<Про звернення громадян•> від 2 жовтня 1996 р . 
Відповідно до ст . З цього Закону звернення громадян 
виражаються у формі пропозицій (зауважень), заяв (кло
потань) і скарг, що можуть носити як індивідуальний, так 
і колективний характер та є обов'язковими для розгля
ду уповноваженими держа~;~ними органами, що зобов'я-

~ :~~~::::~~емр~~::овану відповідь на запити громадян у 
·;;: 
~ На відміну від референдуму петиція дійсно н.е н.о-

~ сить імперативного характеру, і остаточне вирі

шення проблеми , що є змістом петиції, покладаєть-l:j 

!:: 
<>: ся н.а уповноважений орган. , тоді як рішення всеук-

·g. раїнеького та місцевих референдум ів прийма ються 

-~ безпосередньо народом і мають імперативний харак
·- тер. Петиція н.е передбачає волевиявлення грома
·~ дян. України у формі голосування, що також відрізняє 

;? цей інститут від всеукраїнського та місцевих референ 
>. думів . 

"' Має схожість з референду"мом і недіючий нині інсти-
~ ;;, тут відкликання, вперше закріплений у · радянському 

1! праві <<Декретом про право відкликання делегатів•>, прий-
«> 

- ~ нятим за ініціативою В. І: Леніна. Цей декрет встанов-
"§- лював поря'док відкликання депутатів з Установчих 
~ зборів та місцевих органів . державної влади . Право 

56 



відкликання надавалося радам. За декретом ВЦВК від 

4 грудня 1917 р. Ради робітничих і селянських депу
татів та Ради депутатів кожного виборчого округу от

римали право призначати перевибори до усіх міських, 

земських та інших представницьких установ . З установ

ленням системи рад було також закріплено і порядок 

відкликання депутатів з будь-якої ради. Інститут відкли
кання закріплювався в усіх радянських конституціях, але 

окремий закон <<Про порядок відкликання депутата Вер

ховно·і Ради СРСР•> був прийнятий лише у 1959 р. Про
те практичне застосування інституту відкликання було 
рідкісним явищем не тільки в колишньому СРСР, а й в 
інших соціалістичних державах. 

В Україні відкликання інституалізувалося Законом 
Укра"іни <<Про відкликання народного депутата України•> 

від 19 жовтня 1995 р. Зміст цього інституту визначався 
як організація владного волевиявлення голосуванням 

виборців відповідного виборчого округу з питання поз

бавлення представницького мандата їхнього депутата, що 

втратив довіру виборців. Конституція України не закрі

пила відкликання в зв'язку з конституюванням вільно
го характеру представницького мандата. 

Аналіз співвідношення референдумів з іншими фор
мами безпосередньої демократії засвідчує: всеукраїнсь

кий та місцеві референдуми є найвищою формою ~ 
прямої реалізації народного суверенітету, тоді як ви- -~ 
бори є способом трансформації державно-владних ~ 
повноважень представницькому органу чи виборній fJ 
посадовій особі, а всенародні обговорення, опиту- ~ 
вання, петиції і відкликання є допоміжними інсти- "' 
тутамн прямої демократії, що не мають вирішально- -~ 
ro значення. Зокрема, інститут відкликання суперечить _g 
вільному характеру представницького мандата, результа- ·;t 
ти опитування не мають юридичної сили, а петиції і все

народні обговорення можуть бути ефективними лише в 

поєднанні з всеукраїнським референдумом. Ці інститу-

ти лише засвідчують волевиявлення громадян. 

'<:; 
? 
>, 

"' :;: 
Перелічені інститути безпосередньої демократії не ;::" 

(\::) 

вичерпують арсеналу їі форм. У багатьох країнах світу ~ 
практикуються й інші інститути прямої демократії: пле

бісцит, народна законодавча ініціатива, народний розпусІ< 

представницького органу. Вони близькі за сутністю до 
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~ 

референдумів, але ніколи не використовувались в Україні. 
Дослідження співвідношення цих форм безпосеред

ньої демократії з референдумом, передусім із всеукра

їнським, дасть можливість встановити доцільність запо

зичення цих інститутів національним конституційним 

правом. 

До всеукраїнського референдуму за формальними озна

ками та змістом особливо близький плебісцит. В силу 
об'єктивних історичних обставин зміст терміна <<плебіс

цит•> визначається по-різному, залежно від поглядів ав

тора на сферу його застосування. 

Термін <<плеб ісциТ» (від лат. plebiscitum - <<те, що 
постановив плебс•>) не мав єдиного значення з часів 
його появи у XVIII ст. Зокрема, Енциклопедичний слов
НИ!< А. БроІ<Гауза і І. Єфрона визначає плебісцит так: в 
римському праві - постанова, вотована корпорацією 

плебеїв без участі патриціїв (такі постанови мали обо
в'язковий характер виключно для плебеїв, а не для всьо

го римського народу); в сучасному (для того часу) праві
законодавча постанова, що приймається чи скасовується 

народним голосуванням; в міжнародному праві - спосіб 

відчуження території. Це визначення було найбільш вда

лим, оскільки розкрило можливості застосування плебіс -

цит ів. 

У подальшому плебісцити почали ототожнюватися з 

референдумами, а сам термін іноді ставав синонімом 

терміна <<голосування•>. Так , швейцарський депутат 
Т . Курті ототожнював поняття <<референдум•> і <<Плебіс-

<::~ цит•>, визначаючи останній як <<нагадування народним 
; представникам в парламенті про їх обов'язки•>. Таким 
·§. чином, він розумів під плебісцитом голосування, пред

~ мет якого був пов'язаний з діяльністю представницько
-~ 

го органу. 

·;t Л. Дюгі вбачав таку різницю між плебісцитом і ре 
[ ферендумом: через плебісцит народ делегує верховну 
>; владу певній особі, тоді як референдум є формою народ
"' ного правління. Тим самим вчений закріплював за пле
і бісцитом функцію легітимації влади особи, уповноваже
~ ної народом реалізовувати народний суверенітет від його 
"' ~ 
~ 
Q., 
® 

імені. 

Причиною таких неоднозначних поглядів на зміст 

плебісциту та його співвідношення з референдумом була 
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практика застосування плебісцитів. Плебісцит вперше 

почав застосовуватися в період Французької буржуаз
ної революції для вирішення міжнародно-правових пи 

тань територіального характеру. Перші плебісцити були 

nроведені Францією у Авіньйоні ( 1791 р . ), Савойї, Му ль
гу аз і, Геймоті та Рейнській області ( 1792 р . ). В одних 
випадках вони реалізували право народу на самовизна

че ння, а в інших узаконили акти відвертої анексії . В цей 

же п еріод у Франції відбулися перші загальнонаціональні 

референдуми, в зв'язку з чим поняття референдуму і 

ІІ Леб і сциту почали ототожнюватися. А після проведення 
н а полеонівських плебісцитарних референдумів (1804 р . , 
1851 р.) плебісцити були визнані і французьким дер
жавним nравом. 

У 1860-1870 рр. в період об'єднання Італії відбулося 
І< і лька плебісцитів на ·й теренах, а в 1855-1859 рр. Ро
·і є ю ініціювалося проведення плебісциту щодо визначення 

Jl.O Лi двох Дунайських князівств - Молдавії та Вал ахії. 

Втім плебісцити в ХІХ ст. залишалися рідкісним яви

щем . Так , в США можливість проведення плебісциту була 

проігнорована під час придбання Флориди (1819 р . ) , 
п р иєднання Техасу, Нью -Мехіко і Каліфорнії ( 1848 р.), 
п р идбання Аляски (1867 р.), анексії Гавайських островів 
(1897 р . ), Пуерто-Ріко (1898 р . ) та Філіппін (1898 р.) . 
Та І<а )К ситуація мала місце під час приєднання Пруссією ~ 
Шлезвігу ( 1867 р.) та анексії Ельзасу і Лотарингії після ·~ 
п о разки Франції у війні 1871 р. ~ 

Міжнародні плебісцити активно проводилися в Європі §о 
після Першої світової війни. Такі плебісцити відбулися ~ 

в Шлезвігу (10 лютого і 14 березня 1920 р.), Алленштейні ~ 
і МаріЄнвердері ( 11 липня 1920 р.), Клагенфюрстському ·§. 
басейні (10 жовтня 1920 р.), Верхній Сілезії (20 березня .g 
1921 р.) та еопроні (14-16 грудня 1921 р.) здебільшого з 

-~ 
питань повоєнного вирішення територіальних проблем. ·~ 
Рішення зазначених плебісцит ів були втілені в міжна- ~:>.. 

~ родно-правових договорах . "' 
Після створення Ліги Націй передбачалося, що плебі- :;::! 

сцити стануть мирним засобом реалі з ації права націй на ;3, 
."С) 

самовизначення. Так, Ліга Націй намагалась провести iS 
плебісцити щодо Саареького басейну, Ааландських ост- 1;} 
ровів та Вільно, але успішно було проведено лиш е ~ 

с... 
Саарський плебісцит, передбачений умовами Версальсь- ® 
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кого мирного договору. Плебісцитна спроба вирішити те

риторіальну належність Ааландських островів ледь не 
спричинилася до війни між Фінляндією та Швецією, а від 

проведення плебісциту з приводу Вільно Ліга Націй відмо

вилася на користь мирних переговорів між Росією та 

Польщею щодо врегулювання цієї проблеми. В подаль
шому інтерес до плебісцитів як до міжнародно-правово

го інституту було втрачено через неспроможність в до

воєнний період реалізувати їхні рішення. Однак після 
Другої світової війни термін <<плебісцит>> почав дедалі 
частіше вживатися в національному праві. 

В науці не існує єдиного погляду на правову природу 

плебісциту та його співвідношення із загальнонаціональ

ним референдумом. Деякі вчені ототожнюють плебіс

цит з референдумом, інші вважають плебісцит різнови

дом референдуму. 

За умови відсутності єдиної точки зору щодо спів
відношення понять <<плебісциТ» і <<референдум>> заслу

говує на увагу позиція В. Т. Кабишева і Ю. І. Скурато
ва, які вбачали суттєву різницю між цими формами 

безпосередньої демократії в тому, що референдум є 

конституційно-правовим, а плебісцит міжнародно-пра

вовим інститутом. Дослідження плебісциту як міжна

родно-правового інституту дало можливість Л. І. Во-
"' ловій визначити плебісцит як правове підгрунтя 

-~ територіальних змін і врегулювання державних кор
t; донів, в основу якого покладене вільне волевиявлення 

~ н·ароду чи нації по здійсненню належного йому суве
\;;j ренного права шляхом демократично організованого 
;:: 
о; таємного голосування остаточно вирішити питання 

·2- державної належності своєї території. 
,;:: Така позиція щодо визначення плебісциту апелює до 
-~ 
- ~ 
:~ 

\:>.. 
~ 
>, 

"" 

першочергового змісту поняття <<Плебісцит>> і вказує на 

його основні змістовні характеристики, які відрізняють 

його від референдуму. Спираючись на позицію Л. І. Ва
лової, можна стверджувати, що всеукраїнський референ

дум схожий з інститутом плебісциту за формально-пра
;,; вовими ознаками (форма проведення, характер рішень 
і' тощо), але водночас суттєво від нього відрізняється. По.., 
і;} перше, інститут всеукраїнського референдуму закрі-

~ плюється нор.м.а.м.и національного права , тоді як 
~ інститут плебісциту - .міжнародно-правовими 
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актами ; по-друге, предметом всеукраїнського рефе

рендуму можуть бути лише питання, визначені за
конодавством України, а предмет плебісциту визна

чається конкретною міжнародно-правовою угодою в 

кожному окремому випадку; по-третє, суб'єктами 

організаціі' та проведення всеукраі'нського референ

думу є суб'єкти національного конституційного пра

ва , тоді як суб'єктами організаціі' і проведення 
плебісциту можуть бути іноземні держави та міжна
родні організації; по-четверте, всеукраїнський рефе
рендум може проводитися з широкого кола питань, 

а плебісцит - традиційно з питань територіаль

них змін і врегулювання державних кордонів; по

п'яте, умови проведення всеукраїнського референ

думу визна<tаються законами, тоді як умови 

проведення плебісцитів не уніфіковані й у кожно

му випадку визначаються додатково. 
Отже, плебісцит як інститут міжнародного пра-

ва може практикуватися в Украіні відповідно до 
міжнародно-правових договорів , ратифікованих Вер

ховною Радою України. Конституювання плебісци-
ту в національному праві є недоцільним, оскільки 
застосування терміна <<плебісцит•> як синоніма 
всеукраі'нського референдуму може спричшшти термі
нологічні ускладнення в конституційному праві .о 

.§ 
Украі'ни. ., 

В багатьох зарубіжних країнах nрактикується інсти- ~ 
~ тут народної законодавчої ініціативи, зміст якого по

лягає в праві групи виборців у встановленій законом 
'-' 
::! 
"' кількості подати до парламенту на розгляд законопроект . с.: 

Такий розгляд парламентом є обов ' язковим, хоч ос- ·~ 
танній може як прийняти його, так і відхилити. Цей інсти- .§ 
тут досить схожий за своєю сутністю як із всеукраїнсь- ·;;; 
ким референдумом за народною ініціативою, так і з <::; 

інститутом петиції. Але на відміну від всеукраїнського ~ 
референдуму рішення по внесеним виборцями законо- ~ 
проектам fіриймається не проведенням голосування, а 

парламентом . На відміну від петиції законодавча ініціа- ~ 
'<::> 

тива має імперативний характер і вимагає обов'язкового ~ 

розгляду парламентом . _ %
Інститут народної законодавчої ініЦіативи почав прак- ~ 

Q, 
тикуватнея із середини ХІХ ст. Вперше він був застосо- @ 
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ваний в швейцарському кантоні Вадд у 1845 р. 14 , а з 
початку ХХ ст. почав практикуватися в США. Проте ні 
у Швейцарії, ні у США народні законодавчі ініціативи не 
проводилися на загальнодержавному рівні. 

Застосування народної законодавчої ініціативи за умо
ви вдосконалення нормативно-правового регулювання 

проведення всеукраїнського референдуму недоцільне 

через малоефективність, що підтверджує досвід країн, де 

цей інститут конституційно закріплено ІБ 
Законодавство Білорусі, Киргизстану, Литви, Македонії, 

Молдови, Словенії, США та Швейцарії передбачає як пред
мет народної ін іціативи винесення проекту конституції. 

Конституція і закони Укра·іни цього не припускають, а 

питання про внесення змін до Основного Закону вирі
шується в інший спосіб . 

У деяких швейцарських кантонах практикується й така 

форма безпосередньої демократії як народний розпуск 
представницького органу, зміст якої полягає в праві 

визначеної кантональним законом кількості виборців 

висувати імперативну вимогу про розпуск парламенту. 

Цей інститут має спільні риси як із всеукраїнським ре

ферендумом, так і з відкликанням. Однак всеукраїнсь
кий референдум не може бути проведений з питання 

припинення повноважень Верховної Ради України. Ре-

~ ферендум з питання довіри (недовіри) парламенту має 
-~ консультативний характер, а правом приймати рішення 
~ про розпуск Верховної Ради наділений Президент Укра·і
~ ни (п. 8 ст. 106 Конституції). 
<:::~ Використання інституту народного розпуску парла

~ менту в Україні може бути перспективним, оскільки це 
·§. зняло б соціальну напругу в громадянському суспільстві 

~ та знизило б можливість виникнення конфліктів між 
-~ 

законодавчою владою і главою держави. 

:g Отже, дослідження співвідношення всеукраїнського та 
<::! 
~:>.. місцевих референдумів із зарубіжними інститутами без-
~ 

~ 14 The New Encyclopedia Britannica; on Міс1·ор ІсІеа Ready 
. .g> Reference.- Vol. 10-1511' edition. - Chicago, 1986.- Р . 993. 
і;; 15 Зокрема, в Італії у nеріод з 1947 no 1980 р. в такий сnосіб 
~ було nрийнято лише один закон, хоч у середньому в цій країні 
~ nриймається близько 300 законів на рік (Чиркин В . Е . Консти
@ туционное nраво зарубежнь1х стран . - М . , І 997 . - С . 234) . 
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посередньої демократії, які ніколи не застосовувались в 

Україні, виявило ряд спільних для них формально-право

вих ознак при різній їх сутності, процесуальних особли

востях та характері рішень. 

Проблема можливої рецепції в національну систему 

безпосередньої демократії народної законодавчої та кон
ституційної ініціатив, народного розпуску представниць

Іюго органу, народного вето тощо вимагає більш деталь

ного вивчення цих інститутів та виваженої оцінки 

ефективності такого запозичення. Вдосконалення зако
нодавства, що регулює порядок організації і проведення 

всеукраїнського та місцевих референдумів, здатне вза

галі зробити рецепцію зазначених зарубіжних форм не

доцільною. 

Аналіз співвідношення референдумів з іншими фор
мами безпосередньої демократії дає змогу зробити такі 
висновки про їх роль і місце в системі форм прямого 

народовладдя. 

Всеукраїнський та місцеві референдуми займають 

пріоритетне місце в системі форм безпосередньої де

мократії в Україні, оскільки їх проведення дає змогу гро

мадянам України безпосередньо приймати закони та інші 

найважливіші рішення загальнодержавного та місцевого 

значення шляхом голосування, результати якого мають 

імперативний характер. Е 
<:; 

Крім референдумів, законодавство України за- ·;;: 
кріпшоо інші форми прямого народовладдя: вибори, ~ 
обговорення, опитування, звернення громадян (пе- ~ 
тиції). За умови формування системи форм безпо- ~ 
середньої демократії цей перелік може бути розши- " 
рений за рахунок рецепцїі в українське законодав- -~ 
ство зарубіжних інститутів: народна законодавча -~ 
ініціатива, народний розпуск представницького орга- .N 

ну та ін., потреба в чому відпаде в разі вдосконален- ,~ 
ня українського законодавства. ~ Референдуми мають багато спільних рис з проаналі

зованими інститутами прямого народовладдя, проте ~ 
відрізняються від них за змістом, предметом та характе- ;;" 

~ 
ром рішень. Проведення всеукраїнського та місцевих ~ 

референдумів забезпечує здійснення народного волеви- ~ 
явлення у формі голосування з найважливіших питань, "§-

с... 
визначених законом. Рішення як загальнодержавного, так @ 
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і місцевих референдумів мають імперативний хараюер . 

Інші форми безпосередньої демократії включають лише 
окремі елементи , притаманні правовій природі референ

думів . 

З огляду на роль і місце референдумів у системі 
безпосередньої демократії практикування цього 

інституту в перехідний період в Україні € найбільш 
перспективним, тоді як інші інститути (крім виборів) 
вимагають подальшого дослідження, належного пра

вового закріплення та поміркованої апробації. 



Всеукраїнський р~ферендум 
як інститут конституційного 

права 

3.1. Законодавче регулювання 
всеукраїнського референдуму 

Аналіз всеукраїнського референдуму як само
стійного конституційно-правового інституту вимагає дос
лідження системи законодавства, . що регулює механізм 

організації і проведення всеукраїнського референдуму та 

визначення ієрархії законодавчих актів , згідно з якими 
повинно здійснюватися зазначене регулювання. Оскіль
ки всеукраїнський референдум є порівняно новим інсти

тутом національного права, потрібно також вивчити за

рубіжний досвід законодавчого регулювання проведення ., 
загальнодержавних та місцевих референдумів. ~ 

Інституалізації референдумів у світовій конституцій- ·;t 
но-правовій практиці передувала їх апробація. Зокрема, ~ 
в Австралії, США та Швейцарії конституювання рефе- ~ 
рендумів відбулося після широкого використання рефе- ~ 

рендуму в цих країнах як на місцевому, так і на загаль- <>: 

надержавному рівнях. Після успішної апробації референ- -~ 
думи були закріплені в конституції Австралїі 1900 р., у .9 
конституціях окремих штатів США та конституції Швей- ·;t 
царії 1874 р. У Франції конституювання референдуму та ·~ 
його практикування відбувалися паралельно . J 

У період між двома світовими війнами референдуми ~ 
закріпили конституції багатьох держав Європи (Австрії, ::1 
Естонії, Ірландії, Чехо-Словаччини та ін . ) . Ці конституції ~ 
затвердили референдум як форму реалізації народного ~ 
суверенітету та визначали ріЗновиди референдумів, але ~ 

ij. 
подальшої інституа.11ізації референдумів у спеціальних d: 
законах не відбулося . @) 
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Після Другої світовоі війни інститут референдуму був 

закріплений в конституційних актах більшості країн 
світу. Аналіз зазначених конституційних положень про 
референдуми засвідчує існування певно·і моделі консти

туювання референдумів. Нормативні положення про ре

ферендуми переважно· закріплюються у трьох змістових 
частинах конституції. · 

По -перше , повоєнні конституції визначають народний 

суверенітет єдиним джерелом влади і передбачають без

посередню реалізацію народного суверенітету через рро

ведення виборів і референдумів. По-друге, більшість євро

пейських конституцій , що сформувалися під впливом 

міжнародно-правових актів у царині забезпечення прав і 

свобод людини, закріплюють положення про політичне пра

во громадянина на безпосередню участь в управлінні 

державними справами. По-третє, основні закони закріп
люють нормативні положення про загальнонаціональні 

(іноді й місцеві) референдуми та їхні різновиди, основні 
об'єкти та суб'єкти референдуму, а в більшості випадків 

і нормативні положення про порядок зміни та доповнен

ня чинної конституції через проведення загальнонаціо

нального референдуму. 

Іншою особливістю повоєнної інституалізації рефе

. рендумів є те, що конституційні положення про порядок 
~ tхньоt органі зації і проведення знайшли подальший розви

-~ ток у сnеціальних конституційних законах 16 Крім консти
(5 туцій та законів, порядок організації та проведення рефе
~ рендумів іноді регулюється і підзаконними актами, 
<::;j наприклад у Франції - ордонансами уряду ; в Арген
~ 
с: тині загальнонаціональний референдум відбувся на 
·5. підставі указу президента від 25 липня 1984 р. 
о 

1:: Інституалізація референдуму в постсоціалістичних .::: .... країнах Центральної та Східної Європи спирається на 
. ~ наведений позитивний досвід демократичних країн. Проте 
2_ 
~ 
>, 
"" 

16 ·зокрема , детальна інституалі зація референдумів в Іспанії 
3 визначена в органічному законі від 18 січні 1982 р. <<Про регу-
~ - ~ лювання різноманітних видів референдуму•>; в ФРН - в за-
~ коні << Про процедуру референдуму , народної ініціативи і народ
;;} ного опитування , що проводяться згідно з і ст. 29. абзац 6 Основного 
~ Закону •> від 29 липня 1979 р . та у <<Положенні про об'єднання 
@ Німеччини•> від ЗІ серпня 1990 р. 
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конституції соціалістичних країн не передбачали ме

ханізму організації і проведення референдумів, а самі ре

ферендуми, як і в Конституції СРСР 1936 р., ототожню
валися із всенародними опитуваннями та обговореннями. 

Падіння соціалістичних режимів у цих країнах зумо

вило прийняття в них нових конституцій, що закріпили 

механізм організації і проведення референдумів (консти
туції Болгарії 1991 р., ст. 10, 98, 102; Македонії 1991 р.
ст. 2, 68; Словенії 1991 р. - ст. 90, 170; Угорщини 1989 р. -
п. 5 ст. 19 та ін.). Пізніше ці конституційні положення 
були деталізовані в окремих законах. 

Дещо інакше процес інституалізацїі референдумів 

проходив у колишніх республіках СРСР. У період пере
будови референдум розглядався союзними та автоном

ними республіками як засіб легітимації їхнього виходу із 

складу радянської федерації та подальшого проголошен

ня незалежності. Республіканські конституції дублюва

ли положення про референдум Конституції СРСР 1977 р. , 
тоді як спеціального закону про референдуми не існува

ло ні на союзному, ні на республіканському рівнях. Вперше 
такі закони були розроблені в Литовській РСР та РРФСР, 
а пізніше було прийнято загальносоюзний закон про ре

ферендум та відповідні Закони Вірменії, Грузії, Азербайд
жану, України та деяких інших республік. 

Відповідно до цих законів було проведено загально- ~ 
-~ національні референдуми, рішення яких дали змогу легі- ;:~: 

тимізувати вихід республік зі складу СРСР та проголо- ~ 
сити свою незалежність. Згодом положення про рефе- ~ 
рендуми були закріплені в конституціях нових незалеж- ~ 

них держав, колишніх союзних та автономних республік с.: 
СРСР Ії_ ~ 

!::: 
-:::1 

Ситуація, за якої прийняття спеціальних закон ів пе
редувало конституюванню референдумів, пояснюється 

об'єктивними історичними чинниками. Проголошення :~ 
~ ;;; 

17 Конституції Азербайджану 1995 р. - ст. 2, 193 розділ 11; <v 

Білорусі 1994 р - гл. 2; Вірменії 1995 р. - ст. 2, розділ 8; Грузії ~ 
1995 р.- ст . 102; Казахстану 1995 р.- п. 2 ст. 3,91; Киргизстану ~ 
1996 р. - п . 5 ст. 1, гл. 8; Молдови 1994 р. - ст. 73, 75, ч. З; ~ 
Таджикистану 1944 р. - ст . 98; Туркменїt 1995 р. - розділ 5; ~ 
України 1996 р.- ст. 38, 69, 70, 72-74; Естонії 1992 р.- ст. 56,105, ~ 
163 та ін. (Новьtе конституции стран СНГ и Балтии . Сб. докумен- ct. 
тов.- М . , 1997). ® 
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незалежності через проведення референдуму вимагало 

розробки відповідної нормативно-правової бази, якою і 

стали. республіканські закони про референдуми. Консти
туції ж колишніх союзних і автономних республік були 

цілком закономірно прийняті після остаточного здобуття 

ними відповідно незалежності або суверенного статусу. 

Скорочені терміни розробки законів про референду
ми, відсутність практики проведення референдумів у 

СРСР та відповідного союзного і республіканського за
конодавства позначилися на якості республіканських 

законів про референдум. Недоліки зазначених законів 

були враховані при прийнятті нових конституцій. Після 
прийняття цих конституцій внесення доповнень чи змін 
до законів про референдуми з метою приведення їх у 

відповідність до нових конституцій були поодинокими. 

Наприклад, у Російській Федерації закон про референду
ми від 16 жовтня 1990 р. втратив чинність у зв'язку з 
прийняттям нового закону від 10 жовтня 1995 р. 

В Україні законодавство про референдуми фор
мувалося в два етапи: в період, коли Україна входи

ла до складу СРСР, та після здобуття нею незалеж
ності. 

Перший етап характеризувався другорядністю 
республіканського законодавства щодо союзного . Не

::1 зважаючи на формальний суверенітет Української РСР, 
·~ республіканське законодавство практично перебувало у 
~ повній залежності від загальносоюзних норм, що регу-
". 
~ лювали правові відносини в політичній сфері на всій 

~:; території колишнього Радянського Союзу. 
Е: 

Другий етап позначений прийняттям ак.тів суве
.~ g ренної і незалежної держави. І хоча конституційно-

. ~ правове регулювання в державно-політичній сфері не 

мало достатнього досвіду та досконалих законодавчих 

·;;: технологій, саме в цей період було інституалізовано все
,~ український та місцеві референдуми як безпосередні 
>, форми реалізації народного суверенітету. 

~ Вперше, як вже зазначалось, референдум було закріп
~ лено в Конституції СРСР 1936 р. у формі всенародного 
1 опитування (ст. 49). Подібне ж закріплення референду-
"" ~ му було здійснене і в ст. З Конституції УРСР 1937 р. 
"§- Штучне ототожнення референдуму із всенародним 
~ опитуванням було усунене лише в Конституції СРСР 
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1977 р . , яка трактувала референдум як всенародне голо
сування (ст. 5) . Ця правова норма була автоматично пе
р • несена в Конституцію УРСР 1978 р. (ст . 3). 

Безперечною заслугою Конституції УРСР 1978 р . було 
'І а кріплення вперше належності народу всієї повноти 
вл ади і можливості безпосередньої реалізації народного 

с уверенітету не тільки шляхом проведення виборів, а й 
ч ерез проведення всенародного обговорення та всенарод

ного голосування (референдуму) . Втім Конституція 
де кларувала положення про референдум як суто механ

і•rну реалізацію народного суверенітету, оскільки сам 

народ не визнавався самостійним суб 'єктом здійснення 
влади. 

Конституційні положення про референдум мали де
талізуватися спеціальним законом, на чому наголошува

лося в п . 13 Плану законодавчих робіт по приведенню 
за конодавства СРСР у відповідність до Конституції СРСР. 
Необхідність прийняття такого закону обгрунтовувалася 

пізніше й рядом вітчизняних вчених, але законів про 

референдуми в СРСР не існувало до 1989 р. 
Спочатку була відхилена ідея розробки самостійного 

законопроекту про референдуми . Натомість відповідний 
розділ було включено до законопроекту про всенародні 

обговорення важливих питань державного життя, але в 

самому законі про можливість проведення референдуму ~ 
навіть не згадувалося . ·;t 

Зростання національної самосвідомості сприяло прий- :5 
няттю в більшості союзних і автономних республік на - ~ 
ціанальних деr<ларацій про державний суверенітет . В Ук- ~ 
раїні така Декларація була прийнята 16 липня 1990 р . с:; 

Але декларації, прийняті республікансьrшми парламен- ·~ 

-~ тами, не мали вищої сили щодо союзного законодавства . 

Здобуття незалежності могло бути легітимізоване вик
лючно шляхом проведення загальнонаціонального рефе- :g 

с б ~ u ~ 
рендуму . еред союзних респу лrк першою прииняла ~ 

закон про референдум З листопада 1989 р . Литовська » 
"' РСР . Своєрідною реакцією на це став Закон СРСР <<Про 

порядок вирішення питань , пов'язаних з виходом союзної ~ 
·~ 

республіки з СРСР>> від 7 квітня 1991 р . , який в ст. 2 ~ 
вr<азував, що <<рішення про вихід союзної республіки з t
CPCP приймається вільним волевиявленням народів l 
союзної республіки шляхом референдуму (народного го- ® 
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лосування)>>. Цей закон вперше інституалізував на загаль
носоюзному рівні можливість проведення референдуму 

щодо виходу союзної республіки зі складу радянської 

федерації, але складна процедура підготовки і проведен
ня такого референдуму робила його практично неможли

вим . 

Позитивний приклад Литви дав підстави прийняти 
закон про референдум РРФСР від 16 жовтня 1990 р . , а 
27 грудня 1990 р. З'їзд народних депутатів СРСР прий
няв Закон «Про всенародне голосування (референдум 
CPCPk 

На підставі п. 4 ст. 4 загальносоюзного закону про 
референдум було проведено <<Виявлення громадської дум

КИ>> з питання про збереження СРСР. По суті, це було 
опитування громадян, результати якого не мали само

стійного юридичного знаvення. в Україні паралельно з 
референдумом СРСР було проведено опитування гро
мадської думки і з питання щодо легітимації Декларації 

про державний суверенітет України. На підставі підсумків 

цього опитування було прийнято Закон України «Про 

всеукраїнський та місцев і референдуми >> від З липня 
1991 р. 

Прийняття закону про референдуми та проведення 
першого всеукраїнського референдуму знаменували вступ 

~ України в новий етап формування національного кон 
-~ ституційного законодавства, яке, зокрема, повинно було 
~ інституалізувати референдуми як форму безпосередньої 
~ демократії. 
"' Цей етап інституалізації загальнодержавного рефе-
1::: _
5 

рендуму, який розпочався в 1991 р., включає два періо-
§- ди: з часу прийняття закону про референдуми до дня 
і:: прийняття чинної Конституції України (З липня 1991 р. -
-~ 28 червня 1996 р . ), після прийняття Конституції до сього
:§ дення. Кожен з цих періодів мав свої особливості й 

\;;j 

>::>. позначався певними здобутками . 

>; Безперечним позитивом формування законодавства 
~ про референдуми в першому періоді було прийняття 
k Закону України <<Про всеукраїнський та місцеві рефе
;,: рендуми>> з відповідними змінами й доповненнями та його 
~ 

~ практична реалізація 1 грудня 1991 р., коли всеукраїнсь-
і} кий референдум встановив вищу юридичну силу Акта 
~ проголошення незалежності України. В зазначений період 
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окремі положення Закону України <<Про всеукраїнський 
та місцеві референдуми>> були деталізовані в Законі 
Української РСР <<Про заснування поста Президента Ук

раїнської РСР і внесення змін та доповнень до Консти

туції (Основного Закону) Української РСР>> від 
5 липня 1991 р. (ст.114-119), Законі України <<Про статус 
народного депутата України>> від 17 листопада 1992 р 
(ст . 10, 11), а також в ряді інших законів України. Проте 
деталізація проведення всеукраїнського референдуму в 
поточному законодавстві не могла вирішити проблему 

комплексної інституалізації референдуму в зв'язку з 

відсутністю нової Конституції України. 

Багато офіційних і неофіційних проектів Основного 
Закону України намагалися вирішити проблему консти

туювання всеукраїнського і місцевих референдумів та 

інших форм безпосередньої демократії. 

Зокрема, проект Конституції . України (Української 
Народної Республіки або Народної Республіки України) 
передбачав декларування всеукраїнського референдуму 
та інших форм безпосередньої демократії - виборів, кон
сультативного референдуму, опитування громадської дум-

ки, народного обговорення та народних ініціатив (ст. 24) . 
Суттєвим недоліком цього проекту була невизначеність 
обов'язкових предметів та кола суб'єктів всеукраїнсь
кого та місцевих референдумів. Передбачення в проекті Е 

<::; 
надто широкого арсеналу засобів безпосередньої демок- ·;;:: 
рат'ії зумовило ототожнення референдумів з ·І-і іншими ~ 
інститутами. ~ 

Більш вдало намагався вирішити проблему законо- ~ 

давчого закріплення референдумів офіційний проект "' 
Конституції України від 27 травня 1993 р., внесений комі- ·§. 
сією Верховної Ради України. В його 4 розділі (<<Пряме .9 
народовладдя>>) закріплювалися такі форми безпосеред- ·;t 
ньої демократії, як вибори, референдуми та народна зако- 1::1 

нодавча ініціатива (ст. 94, 99). >=l. 

~ Запропонований проект був реальною спробою кон-
"" ституювання всеукраїнського референдуму як самостійно- ;:! 

го правового інституту та лібералізації процедури народ- ~ 
І\) 

ного ініціювання всеукраїнського референдуму, встанов- ~ 

леної Законом про референдуми 1991 р. Зазначений 1} 
-е-проект містив також раціональні положення щодо місце

вих референдумів. 
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Цей проект тлумачив всеукраїнський референдум як 

форму безпосередньо'/ реалізації народного суверенітету, 

як право громадян на управління державою; визначав 

правову сутність всеукраїнського референдуму. Проект 

передбачав розширення кола питань, які можуть бути 

предметом всеукраїнського референдуму, закріплював 

обов'язковість референдумів з питань територіальних 

змін та вступу України до міжнародних союзів (ст . 97); 
встановлював досить ліберальну процедуру ініціювання 

всеукра'Інського референдуму громадянами Укра'Іни. 

Інші проекти Конституції також тією чи іншою мірою 
торкалися проблеми конституювання всеукра'Інського ре

ферендуму. Але до 1996 р . це питання залишалося відкри
тим. 

Спроба закріплення порядку організаці'/ та проведен
ня всеукраїнського референдуму, визначення його об'єкта 

та суб'єктів в Конституційному Договорі Укра'Іни 1996 р. 
виявилась невдалою. Як зазначали Є.А.Тихонова і 
О.М . Ющик, закріплення в Конституційному Договорі вик
лючного права прийняття Основного Закону як за парла
ментом, так і за всеукраїнським референдумом спричи
нилося до колізії правових норм. 

Проблема конституювання всеукраїнського референ-
думу була вирішена з прийняттям Конституції України 

., 28 червня 1996 р. В другий період процес формування 
_g правових основ загальнонаціонального референдуму 
~ дістав відображення у законах України <<Про вибори 
~ народних депутатів Укра'Іни •> від 22 жовтня 1997 р., <<Про 
~::: Центральну виборчу комісію•> від 17 грудня 1997 р., <<Про 
; вибори Президента України•> від 5 березня 1999 р. та ін. 
-~ Проте після прийняття Конституції Закон про рефе-
-~ рендуми не був приведений у відповідність до не·/, хоч на 

необхідності цього наголошувалося в <<Концепції розвип<у 

:~ законодавства України на період 1996-2005 рр.•> та в ! <<Орієнтовній nрограмі законопроектних робіт в Україні 
-· на період 1996-2005 рр.•>. Нині існує кілька nроектів 
~ нового закону про референдуми, але жоден з них досі не 
~ здобув nідтримки парламенту. 

-~ Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду інституа-
~ 

~ лізації загальнодержавних референдумів засвідчує не-
"§- ефективність разового закріплення референдумів . Як 
~ правило, загальнодержавні референдуми інституалізують-
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ся системою національних та міжнародних нормативно

правових актів, що визначають референдум як форму 

безпосередньої демократії, декларують право громадян на 

безпосереднє управління державою, в тому числі шля

хом проведення референдумів, а також регламентують 

порядок їхньої організації і проведення, визначають їхні 

предмет , суб'єкти, правову силу рішень . 

Відповідно до цього ієрархію законодавчих актів, які 

регулюють проведення всеукраїнського референдуму, 

можна визначити так: 

І. Конституція України 1996 р. 
2. Міжнародно-правові акти, ратифіковані Верховною 

Радою УІ<раїни . 
З. Закон України <<Про всеукраїнський та місцеві ре

ферендуми•> 1991 р . 
4. Закон України <<Про Центральну виборчу комісію 

України•> 1997 р. 
5. Інші закони України . 
Характеристика зазначених законодавчих актів дає 

змогу визначити зміст правового регулювання інституту 

всеукраїнського референдуму. 
Найвищим правовим актом у національному праві є 

Конституція України. Саме вона визначає конституцій
но-правові основи всеукраїнського референдуму (ст. 69, 
70,72-74). ~ 

Спираючись на позитивний досвід європейських кон- ·~ 
ституцій та міжнародно-правові договори в царині за- ~ 
беЗпечення прав людини, Основний Закон України виз- ~ 
начає єдиним джерелом влади в державі український :::1 

;:: 
народ, який здійснює свою владу як безпосередньо, так о; 

і через органи державної влади та органи місцевого са- ·2-
моврядування (ст. 5). Відтак поряд з традиційним поділом .g 
державної влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки 

(ст. 6) Конституція закріпила й установчу владу народу, :~ 
що реалізується через форми безпосередньої реалізації ? 
народного суверенітету, в тому числі через всеукраїнсь- » 
кий референдум (ст. 69) . ~ 

Основний Закон закріплює право громадян України . .§' 
брати участь у всеукраїнському референдумі (ст . 38) . 
При цьому, як справедливо зазначає А. В. Петришин, право ~ 
участі в референдумі передбачає не тільки участь у все- ! 
народних голосуваннях, але й право ставити на голосу- ® 
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вання будь-яке питання державного будівництва, а також 

право вимагати врахування результатів таких голосу

вань при прийнятті остаточних рішень. 
Конституці я України не дає вичерпного переліку пи 

тань, які можуть бути предметом всеукраїнського рефе

рендуму, називаючи лише як питання обов ' язкових ре

ферендумів зміну території Укра·іни (ст. 73) та прийняття 
законопроектів про внесен ня змін до розділу І <<Загальні 
засади>>, розділу ІІІ <<Вибори. Референдум>> і розділу 
ХІІІ <<Внесення змін до Конституції України>> (ст. 156). 
Визначення інших об'єкт ів всеукраїнського референ

думу покладається на спеціальний закон про референ
думи. 

Основний Закон називає також виключне коло 
суб ' єктів ініціювання та призначення (проголошення) обо
в'язкових всеукраїнських референдумів , а саме : українсь
кий народ, Верховну Раду України та Президента Укра·і
ни . Позитивним у закріпленні суб'єкт і в всеукра·інського 

референдуму є розширення кола суб'єктів , уповноваже
них призначати і проголошувати референдум, що дає змогу 

запобігати монополізації права призначення всеукраїнсь

кого референдуму виключно Верховною Радою України, 

як це передбачалося в Законі України << Про всеукраї
нський та місцеві референдуми >> (ст . 12). Нова Консти-

;g туція поклала призначення всеукраїнського референду
-~ му з питання внесення змін до відповідних розділів 
~ Основного Закону на Президента України. Глава держа-
"' ~ ви також проголошує всеукраїнський референдум за на-
<::~ родною ініціативою (ст . 72). 
~ Слушним є зауваження Л. Т. Кривенко про те, що 

·2- об'єкт всеукраїнського референдуму, стосовно якого Bep
_g ховна Рада конституюється суб'єктом його призначення, 

- ~ фактично відсутній 1 8 , оскільки Конституція не визначає 
. ~ суб'єкта ініціювання всеукраїнського референдуму з пи

<::~ 
~ тання Зміни території України , а чинний закон про рефе-

:::-, рендуми взагалі не передбачає проведення референдумів 

"" з адміні стративно-територіальних питань . 

;;, Іншим недоліком положень Основного Закону в ч а -
11 стині про всеукраїнський референдум є невизначеність 
"" ~ 
~ 
0., 
@ 

18 Кривенко Л. Воля народу , Ті трансформація у державну 
волю І І Віче . - 1997. - NQ 9. - С . 48 . 
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конституційного об'єкта всеукраїнського референдуму за 

народною ініціативою на вимогу громадян України . Заз
начені недоліки можуть бути усунені у новому законі 

про всеукраїнський референдум. 

Певний вплив на законодавче регулювання всеукраї

нського референдуму мають міжнародно-правові догово

ри. Відповідно до ст. 9 чинно"і Конституції міжнародні 
договори, ратифіковані Верховною Радою України, є час

тиною національного законодавства України. Ця консти

туційна норма співзвучна із Законом України <<Про дію 
міжнародних договорів на території України•> від 1 О груд
ня 1991 р. та Законом України <<Про міжнародні догово

ри України•> від 22 грудня 1993 р. 
Важливе значення для інституалізації референдуму 

в Україні мають міжнародно-правові акти Організації 
Об'єднаних Націй (ООН) та Ради Європи. Право народу 
на самовизначення та безпосереднє управління держа

вою закріnлено Статутом ООН (n. 2 ст. 1), Загальною дек
ларацією прав людини 1948 р.(ст. 21), Пактом про грома
дянські та політичні права 1966 р. (ст. 21 ), Європейською 
конвенцією з nрав людини 1950 р . , а також рядом інших 
міжнародно-правових договорів. 

Безпосереднє волевиявлення громадян визначається 

в міжнародних договорах як право людини брати участь 

в управлінні своєю державою. Так, в n. 1 ст. 21 Загальної ~ 
<.:> 

декларації прав людини зазначається: кожна людина ·;t 
<<ма'є право брати участь в управлінні своєю країною ~ 
безпосередньо або через вільно обраних представників•>. ~ 

Наведені правові положення включають обмежене ~ 

тлумачення nринципових положень безпосередньої реа- с.: 
лізації народного суверенітету (nрава людини та права -~ 
нації) і відрізняються загальним характером декларова- _g 
них норм. Права людини або нації на реалізацію народ- .N 

ного суверенітету, закріплені в міжнародно-правових -~ 
нормах , повинні бути відображені не тільки у конститу- ~ 

юванні всеукра·інського референдуму, а й визначати всі >. 
"' форми безпосередньої демократії: вибори, плебісцити 

тощо. Жоден міжнародно-правовий договір не містить ~ 
~ 
;t конкретних nриnисів щодо організації та проведення за

гальнонаціонального референдуму, не визначає його 

суб'єктів і обмежує предмет референдуму питаннями 

самовизначення народу. 
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Позитивною рисою міжнародно-правового закріплен

ня загальних принципів безпосередньої демократії є 

підтвердження світового визнання ·й· інститутів та затверд

ження міжнародних стандартів політичних прав людини 

у сфері здійснення безпосереднього управління державою. 

Закон України <<Про всеукраїнський та місцеві рефе
рендуми>> 1991 р . розкриває і доповнює зміст основних 
конституційних положень про всеукраїнський референ

дум, а саме: визначає його поняття, коло його предметів, 
його суб'єкти та основні стадії організації і проведення. 

ВнаслідоІ< вже названих обставин в Україні, як і в 
більшості країн СНД, прийняття закону про референдум 
передувало прийняттю нової Конституції. Така ситуація 
зумовила, з одного боку, закономірний вплив інституціо
нальних актів про референдуми на положення Основно
го Закону, з іншого - необхідність приведення Закону 
про референдуми у відповідність до Конституції. В разі 
незначних розбіжностей положень Конституції і Закону 
в останній можна лише внести відповідні поправки. За 
умови принципової розбіжності цих положень більш до

цільним є розроблення і прийняття нового закону, як це 

сталося в Російській Федерації. В Україні після прий
няття нової Конституції Закон про референдуми не заз
нав належних змін. 

~ На час прийняття цей Закон мав nрогресивне зна
·~ чення і був найбільш вдалим нормативно-правовим ак
~ том серед аналогічних законів про референдуми, прий
~ нятих колишніми республіками СРСР. Зокрема, Закон 
:::1 України <<Про всеукраїнський та місцеві референдуми>> 
~ на відміну від загальносоюзного Закону розширював коло 
·~ суб'єктів, наділених правом ініціювати всеукраїнський 
.~ референдум, а саме: надав це право народним деnута-

там (ст. 14). Більш ліберальною є й встановлена кількість 
·;;; членів ініціативної групи всеукраїнського референдуму 
·~ по збору підписів- 20 осіб (ст. 16), тоді як Закон СРСР 
>. <<Про всенародне голосування (референдум СРСР)>> 
", визначав ініціативну групу в кількості не менш як 
~ 100 членів (ст. 10). 

·~ Проте нині Закон України <<Про всеукраїнський та 
"' ~ місцеві референдуми>> 1991 р. не відповідає ряду консти-
~ туційних норм. Зокрема, він визначає єдиним суб'єктом 
~ призначення всеукраїнського референдуму Верховну Раду 
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України, тоді як Конституція України визначає суб'єктом 

призначення і проголошення всеукраїнського референ

думу також Президента України. Закон про референду
ми закріплює ряд повноважень щодо всеукраїнського 

референдуму за Президією Верховної Ради України, а 

Основний Закон не передбачив існування цього органу 
Верховної Ради Укра·іни. В Законі не закріплені всеук
раїнські референдуми з питань зміни території України 

та внесення змін до положень Конституції. Конститу

цією ці референдуми визначені. 

Спроби ініціювати проведення всеукраїнського рефе
рендуму в 1998 р. довели, що на підставі чинної норма
тивно-правової бази, яка регламентує проведення всеук

раїнського та місцевих референдумів, жоден орган, 

уповноважений призначати всеукраїнський референдум, 

не зможе реалізувати свої повноваження. Розбіжності 
між Законом про референдуми та Конституцією України 
є принциповими, що зумовлює необхідність розробки й 

прийняття нового закону. Такий Закон міг би стосувати

ся виключно правового регулювання саме всеукраїнсь

кого референдуму. Місцеві референдуми доцільніше 

інституалізувати у законодавстві про місцеве самовря

дування. 

Новий закон про всеукраїнський референдум пови
нен дати визначення всеукраїнського референдуму як ~ 
однієї з пріоритетних форм безпосередньої демократії, .::; 

і:і зміст якої полягає у прийнятті громадянами України §: 
положень Конституції, законів та інших найважливіших ~ 

рішень загальнодержавного життя шляхом голосування, <:: 
~ 

результати якого матимуть імперативний характер. При с; 
визначенні та правовому закріпленні видів всеукраїнсь- ~ 
кого референдуму доцільно відмовитись від терміна <<до- .§ 
радчі опитування громадян України>>, оскільки це норма-

-~ 
:~ 
;::,_ 
,~ ...., 

тивне положення веде до ототожнення всеукраїнського 

референдуму з опитуваннями. 

"' 
Особливо важливо у новому законі правильно визна

чити правове регулювання предметів та суб'єІ<Тів все

українського референдуму . Зокрема, потрібно окреслити ~ 
повний перелік обов'язкових і факультативних предметів -~ 
всеукраїнського референдуму та питань, що не можуть ~ 

~ виноситись на всенародне голосування, а також привести 

коло об'єктів всеукра·інськоrо референдуму у відповідність 
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до суб'єктів його ІНЩІювання та nризначення (nроголо
шення) в кожному окремому виnадку. 

Подальшого вдосконалення вимагає nроцедура всеук
раїнського референдуму. Новий закон nовинен врахува

ти диференційований характер nроцедури nідготовки та 
nроведення всеукраїнського референдуму залежно від 
його nредмета та суб'єктів. Так, у випадку винесення на 

всеукраїнський референдум nитання про зміну території 
України або внесення nоправок до розділів І , ІІІ, ХІІІ 
Основного Закону nроцедура визначення результатів 
голосування має бути більш жорсткою, ніж у виnадках 

винесення на нього будь-якого іншого закону . 
При розробці нового закону доцільно врахувати не

обхідність nравової регламентації інформаційного забез
nечення всеукраїнського референдуму, агітації nід час його 
підготовки і nроведення, його фінансового та матеріаль
но-технічного забезnечення тощо. 

У чинному Законі про референдуми не врегульова
ний nорядок виконання рішень всеукраїнського референ

думу та nорядок юридичної відnовідальності у разі неви

І<онання таких рішень. Цей недолік може бути усунутий 
у новому законі закріпленням за рішеннями всеукраїнсь
кого референдуму загальноnрийнятого nорядку виконання 

законів та встановлення диференційованої конституцій-
~ но-, адміністративно-, кримінально- та цивільно-nравової 
·~ відnовідальності у виnадку nорушення законодавства про 
~ всеукраїнський референдум, в тому числі в асnекті неви
~ конання його рішень. 
"" У nерсnективі детальна nравова регламентація проце
; дури всеукраїнського референдуму може бути закріпле
·g. на у спеціально розробленому кодексі України про вибо
~ ри та референдуми в Україні. Такий кодекс, з одного 

·~ боку, дав би змогу уникнути nереобтяження Закону про 
:~ всеукраїнський референдум nроцесуальними нормами, а 
~ з іншого - уніфікувати nроцедуру не тільки всеук
>, раїнеького референдуму, а й виборів Президента Украї
;о ни, народних деnутатів України, деnутатів Верховної Ради 
~ Автономної Ресnубліки Крим, сільських, селищних та 
~ .: міських голів, деnутатів місцевих рад та nроцедуру місце-
"' ~ вих референдумів. 
~ Положення про конституційно-правовий статус 
~ суб ' єктів всеукраїнського референдуму та його загальні 
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основи виборчого права України нині закріплені у пра
вових нормах інших законів України, передусім у За
І<оні України <<Про вибори народних депутатів УкраЇНИ>> 
від 22 жовтня 1997 р. та Законі <<Про Центральну вибор
чу комісію•> від 17 грудня 1997 р. Положення цих за
І<онів слід враховувати при розробці нового Закону про 
всеукраїнський референдум. 

Зокрема, Закон <<Про вибори народних депутатів Ук
раїни•> в п. З ст. 1 більш вдало, ніж чинний Закон про 
референдуми, розкриває принципи виборчого права , а 

Закон <<Про Центральну виборчу комісію•> в ст. 1 визна
чає Центральну виборчу комісію як постійно діючий 
державний орган, що забезпечує організацію і проведен

ня виборів і всеукраїнського референдуму. Тим самим 
законодавець упередив проблему формування Централь

ної виборчої комісії із всеукраїнського референдуму 
(ст. 24-25) і передав ·й повноваження Центральній ви
борчій комісії. 

На підставі дослідження законодавчого регулювання 

всеукраїнського референдуму можна зробити такі вис

новки. 

Законодавче регулювання всеукраїнського рефе

рендуму здійснЮ€Ться системою нормативно-право

вих актів. Ця форма безпосередньої демократії інсти
туалізована у нормах Конституції України 1996 р., ~ 

(3 
у міжнародно-правових договорах, ратифікованих ·;;: 
Верховною Радою України, у Законі <<Про всеук- ~ 
раїнський та місцеві референдуми•> 1991 р., у Законі ~ 
<<Про Центральну виборчу комісію•> та нормах інших ~ 
законів України. ~ 

Нормативні положення Конституції України 1996 р. ·§. 
закріплюють право українського народу на безпосеред- .~ 
ню реалізацію свого суверенітету через проведення все- .,.. 
українського референдуму, право громадянина на участь ·~ 
у всеукраїнському референдумі, а також конституюють ~ 

предмети обов'язкових всеукраїнських референдумів та >, 
Q:) 

закріплюють правовий статус суб'єктів ініціювання, при- ~ 
значення й проголошення всеукраїнського референдуму ~ 
і процедуру ініціювання всеукраїнського референдуму ~ 

громадянами України. ~ 
Норми міжнародно-правових договорів, ратифікованих ~ 

с.., 
Верховною Радою України, закріплюють основні прин- @ 
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ципи безпосередньої демократії, право нації на самовиз

начення і право громадянина на участь у безпосередньо

му управлінні державою, в тому числі право громадян 

на участь у референдумі. 

Положення щодо конституційно-nравового статусу 
окремих учасників всеукра'інського референдуму та його 

об'єктів закріплюється в нормах інших законів України. 

3.2. Учасники всеукраїнського 
референдуму та їх конституційно
правовий статус 

Дослідження всеукраїнського референдуму як са

мостійного виду конституційно-правових відносин вима 

гає детального аналізу його суб'єктів. Такий аналіз дає 

можливість визначити носіїв прав і обов'язків у про

цесі ініціювання, організації і проведення всеукраїнсько

го референдуму, сутність і зміст цих прав і обов'язків, 

предмети всеукраїнського референдуму. 
Суб'єкти всеукраїнського референдуму. За своєю 

правовою природою всеукраїнський референдум є ви
дом як правових, так і політичних відносин. Слід погоди
тися з позицією Ю. А. Дмитрієва, який наголошує на 

е умовності розмежування державної та політичної влади 

· ~ nри реалізації народного суверенітету. Дійсно, суб'єкта
~ ми всеукраїнського референдуму Конституція України 
~ визначає Верховну Раду України та Президента України 
<:::~ (ст. 72; п . 2 ст . 85; п. 6 ст. 106; ст. 156), а також українсь
; кий народ (ст. 72). Суб'єктами політичних відносин є 
·~ народ як учасник політичного процесу, політичні партії, 
.§ суб'єкти виборчого права, органи місцевого самовряду
·- вання тощо. Отже, такий суб'єкт прямого народовладдя 
,~ як народ водночас є суб'єктом як правовідносин, таІ< і 

;} суспільно-політичних відносин. 

>, Характерною ознакою розмежування суб'єктів все

~ українського референдуму з іншими суб'єктами суспіль-

~ 
."\:) 
~ 

~ 
~ 

"" 0... 
@ 

них відносин є їхній спеціальний правовий статус та сnе

цифічний характер нормативно-правових актів, які є згідно 

із законодавством суб'єктами всеукраїнського референ

думу. Суб'єкти всеукраїнського референдуму не тільки 
здатні власними правовими діями набувати суб'єктивні 
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11р а ва та брати на себе юридичні обов'язки, а й наділені 

І ІJ І ад.ними повноваженнями приймати правові акти імпе
р(Ітивного характеру , тоді як суб 'єкти суспільно-політич

ни х відносин уповноважені видавати виключно корпо

ративні акти. 

Проблема суб'єктів безпосередньої демократії дослі

д>І\увалася ще в радянський період, але єдиної позиції 
щодо їх визначення та класифікації не існувало. Першими 
суб'єктів безпосередньої демократії вивчали Н.А.Кудінов 
та В .О . Сівов . Вони вважали такими суб'єктами народ і 
громадянина . При цьому, на думку Н . А . Кудінова, на
род вирішує проблеми , а громадянин лише бере участь 
у прийнятті рішення . 

В. М . Суворов, на відміну від попередніх досліджень, 
н аз ивав критерієм відмежування суб ' єктів безпосеред

н ьої демократії від учасників інших правовідносин єдність 
су б' є ктів волевиявлення та їх виразників. За цим кри
терієм державні органи та громадські організації не в усіх 

ситуаціях можуть бути віднесені до суб'єктів безпосе

редньої демоІ<ратії. До суб'єктів безпосередньої демоІ<
ратії В. М . Суворов відносив радянський народ, народ 
союз но·! республіки, народ автономної республіки, населен

ня адміністративно- територіальних одиниць, виборчих 

округів, трудові колективи, групи громадян та окремих 

громадян . ~ 
Аналогічних висновків дійшли й укра·інські вчені . - ~ 

Зокрема, М . В . Цвік називав такі категорії суб'єктів ~ 
соціалістичної демократії: окремі громадяни, виборці ок- ~ 
ремих виборчих округів, соціалістичні нації, трудові ко- ~ 
ле ктиви, весь народ, громадські організації, самодіяльні "' 
організації та державні органи. Ця класифікація суб'єктів 1 
безпосередньої демократії не включає учасників підго - .§ 
товки і проведення референдумів, що пояснюється відсут

ністю в той час досвіду проведення всесоюзних рефе- : ~ 
рендумів. ~ 

Проблема суб'єктів безпосередньої демократії таІ<аЖ » 
"' досліджувалася П. М . Рославим , М. Ф . Чудакавим та ~ 

О . Г . Мурашиним . Зокрема , М . Ф. Чудакав під суб'єкта- } 
д ~ 

ми безпосередньої емок.ратії розумів активний еле- ~ 
мент (індивід, к.олек.тив) , що бере участь в політич - ~ 
ному житті суспільства. Таке визначення суб'єктів ~ 
безпосередньої демократії є досить загальним і розгля- ~ 
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дає безnосередню демократію як вид сусnільно-політич 

них відносин , не виокремлюючи при цьому ці суб'єкти 

як елементи структури nравовідносин. 

Загальнонаціональний референдум за радянської доби 
не розглядався як самостійний вид державно-nравових 

відносин, недослідженими лишалися і його суб'єкти. Така 

ситуація зумовлювалася рядом об'єктивних чинників. По

перше, у радянський nеріод в Україні форми безпосеред

ньої демократії, крім виборів , на загальнодержавному рівні 

не застосовувалися. Вони nрактикувалися здебільшого 

на місцевому рівні, що сприяло визнанню суб'єктами 

безпосередньої демократії об'єднань громадян за терито

ріальною ознакою . По-друге, референдуми, що закріплюва

лися в конституціях УРСР 1937 та 1978 рр., не деталізува
лися в сnеціальних законах, тобто відсутніми були правові 

норми, на основі яких виникають nравов ідносини. По
третє, конституційне право не закріnлювало право

суб'єктність учасників референдуму, тоді як народовладдя 

щодо політичних прав і свобод громадян виступає сис

темоутворюючим чинником, а права і свободи є елемен

тами механізму реалізації nрямої демократії. По-четвер

те, відсутність nрактики nроведення загальнодержавних 

референдумів nривела до абстрагованих узагальнень , тоді 

як на кожній стадії nідготовки і nроведення конкретного 

~ референдуму коло його суб'єктів змінюється відповідно 

-~ до їх суб'єктивних прав та юридичних обов'язків, закрі
~ плених nравовими нормами . 

~ Розnад Радянського Союзу та легітимація незалеж
<:~ ності колишніми радянськими республіками на загаль

; нонаціональних референдумах сприяли новим досліджен
.2- ням nроблеми суб'єктів референдуму. Правосуб ' єктність 

_g учасників nідготовки і nроведення референдумів при 

цьому визначалася через nравові повноваження суб ' єктів, 

- ~ оскільки на кожній стадії nроцедури референдуму такі 
<::; 
~ 
"< 
>, 

повноваження відрізняються залежно від юридичних 

можливостей, що в сукуnності складають міру дозволе

~ ної nоведінки суб'єктів референдуму. 
~ Отже, учасники всеукраїнського референдуму мо-

,-;:, 
;z: 
~ 

~ 
і3-
~ 
с., 

@) 

жуть визначатися на підставі правових норм, що 

регламентують їхню правосуб'єктність на кожній 
стадії підготовки і проведення всеукраїнського ре
ферендуму. Звідси вважати суб' єктами всеу країнська-
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го референдуму виключно український народ , Верховну 
Раду України та Президента України було б неточним , 
оскільки на стадії організації та підготовки всеукраїнсь

кого референдуму та при проведенні пов'язаної з ним 

агітації суб'єктами всеукраїнського референдуму є 

об'єднання громадян, трудові колективи тощо , які, проте , 
не можуть бути _суб'єктами ініціювання чи призначення 

(проголошення) всеукраїнського референдуму. Таким 
чином, на різних стадіях процедури всеукраїнського ре

ферендуму його суб'єктами можуть бути: громадянин 

України, український народ, державні органи, об'єднан
ня громадян, трудові колективи тощо, тобто кожній 

окремій стадії відповідає особливе коло суб'єктів 

всеукраїнського референдуму. 

Визначаючи правосуб'єктність учасників всеукраїнсь
кого референдуму, більшість дослідників виділяють дві 

категорії суб'єктів всеукраїнського референдуму -
суб'єктів, уповноважених ініціювати його проведення, та 
суб'єктів, уповноважених виносити рішення про його 

проведення 19 . Така класифікація суб'єктів є неповною, 
оскільки не визначає їх на всіх стадіях процедури рефе

рендуму: Більш вдалим є розмежування суб'єктів за

гальнонаціонального референдуму на суб' єкти права 

вимоги референдуму; суб'єкти права призн.а•tен.н.я 

референдуму; суб'єкти права участі в референдумі ~ 
та суб'єкти підготовки і проведення референдуму. -~ 
Істотним недоліком запропонованої моделі є невідnовідність ~ 
категорії <<суб'єкти підготовки і проведення референду- ~ 
му>> послідовності стадій процедури референдуму. ~ 

Конструктивним є nоділ суб'єктів референдуму, за- о; 
пропонований О.Патшалеком. Він виділив такі групи '!} 
учасників референдуму: суб'єкти, уповноважені ініцію- -~ 
вати референдум; органи, уповноважені приймати рішення .... 
про винесення питання на референдум; суб'єкти, що про- ·~ 
водять референдум; учасники голосування на референ- о:" 

думі. О.Патшалек відніс суб'єктів підготовки і праве- ~ 
дення референдумів до стадії їх призначення і підготовки, 

'D 

~ .-.;:, 
:>: 

"' >:>. 
19 Чиркин В. Е. Консти-туционное nраво зарубежнь1х стран. - -е_ 

М., 1997. - С . 229; Мар-гь1ненко П. Ф. Сравнительное консти- ~ 
туционное nраво . - К ., 1987 . - С. 37-40. @ 
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але у цьому випадку позастадійними лишаються суб'єкти, 
уповноважені проводити референдум . 

З урахуванням наведених точоJ< зору суб'єктів все
українського референдуму найоптимальніше розпо
ділити на такі категорії: 

1) суб'єкти, наділені правом ініціювати всеук
раїнський референдум; 

2) суб'єкти, наділені правом призначати або про
голошувати всеукраїнський референдум; 

3) суб'єкти, наділені правом підготовки і прове
дення всеукраїнського референдуму; 

4) суб'єкти, наділені правом участі у голосуванні 
на всеукраїнському референдумі. 

Ініціювання всеукраїнського референдуму. Відпо· 
відно до Конституції України правом ініціювання всеук· 
раїнеького референдуму наділені не менше як З млн 
громадян України, які мають право голосу (ст. 72). Консти· 
туція та законодавство також встановлюють спеціальні 

вимоги щодо народної ініціативи. Так, для народного ініцію· 

вання всеукраїнського референдуму громадянами Укра·J·· 

ни підписи за нормами Конституції на підтримJ<У його 
призначення повинні бути зібрані не менш як у двох 

третинах областей Укра·іни і не менш як по сто тисяч 
nідnисів у кожній області. При цьому підписи мають 

"" бути зібрані ініціативними групами не пізніше трьох 
·~ місяців від дня отримання свідоцтва про реєстрацію пер· 
~ шої ініціативної груnи із всеукраїнського референдуму 
~ (ст . 18 Закону України <<Про всеукраїнський та місцеві 
о:: референдуми•> ). ;::: 
"' До суб'єктів, уnовноважених ініціювати проведення 
·§. всеукраі'нсьІ<ого референдуму на вимогу громадян Укра·і· 
5 ни, належать ініціативні групи всеукра·інського референ· 
:: думу в кількості не менше 20 осіб, які затверджуються 
.;:: на зборах не менш як 200 громадян України . Такі ініціа· 

<:j 

<:l. тивні групи реєструються Центральною виборчою комі· 
~ сією і після отримання свідоцтва мають право збору 
; підписів громадян за nроведення всеукраїнського рефе· 
~ рендуму. 

·~ Якщо необхідна кількість nідписів зібрана ініціатив· 
"' ~ ними групами у визначений термін і nідnиси визнані 

-9- дійсними (ст . 20), питання, запропоноване українським 
~ ® народом, виноситься на всеукраїнський референдум. Воно 
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може стосуватися будь-яких nитань, що не суnеречать 

ст. 7 4 Конституції. 
Всеукраїнський референдум з nитань внесення змін 

до І, ІІІ та ХІІІ розділів Конституції та nитань довіри 
(недовіри) Верховній Раді України та Президенту Украї
ни може ініціюватися не менш як двома третинами деnу

татів від конституційного складу Верховної Ради Украї
ни і за умови nрийняття законоnроекту про внесення 

цих змін не менш як двома третинами від конституцій

ного складу українського nарламенту. Така nроцедура 

щодо ініціювання зазначених референдумів цілком виn

равдана з огляду на особливу важливість їх nредмета. 

Світова nраюика доnускає ініціювання загальнонаці
ональних референдумів згідно з конституційним зако

нодавством і nарламентською меншістю20 . Така nракти
ка для України виглядає конструктивною , оскільки 
всеукраїнський референдум майже ніколи не ініцію
вався народними деnутатами України. Парламентарії 
віддають nеревагу традиційним формам nрийняття за
конів. 

При nроведенні обов'язІ<ового всеукраїнського рефе
рендуму суб'єюами його ініціювання згідно зі ст. 156 
Конституції України є кваліфікована більшість народних 
депутатів від конституційного складу Верховної Ради 

УІ<раїни та Президент України . В разі проведення всеук- :g 
раїнеького референдуму з питання внесення змін до відпо- .9 

<::; 
відних розділів Конституції nорядок ініціювання відnо- <:! 

в,ідного законоnроекту Президентом України вимагає ~ 
додатІ<ових умов, а саме: прийняття законоnроекту не ~ 

менш як двома третинами народних депутатів України. "' 
Президент, що вистуnає суб'єктом ініціювання консти- ·~ 
туційного всеукраїнського референдуму, не має свободи .§ 
дії nоза положеннями, визначеними ст . 156 Конституції . . ... 
Як сnраведливо відзначив Ф. Г . БурчаІ<, така складна ·~ 
nроцедура встановлена для заnобігання необгрунтованим ~ 

змінам Конституції, й принциnових положень. >, 
\t) 

Отже, суб'єктами, які наділені правом вимагати ~ 
проведення всеукраїнського референдуму, є грома- ~ 

·~ 

~о Наnриклад. у Швеції конституція nередбачає вільний ре
ферендум, що може бути nроведениИ на вимогу меншості Рикс
дагу (nарламенту) . 
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дяни України, наділені правом голосу, в кількості 

не менше як 3 млн; народні депутати України в 
кількості не менше половини від конституційного 
складу Верховної Ради України, а в разі ініціюван

ня конституційного референдуму чи референдуму з 
питань довіри (недовіри) Верховній Раді України 
та Президенту України - не менш як дві третини 
від конституційного складу парламенту та Прези
дент України, якщо предметом всеукраїнського ре

ферендуму є законопроекти про внесення змін до 

розділів І, ІІІ і ХІІІ Основного Закону. 
Щодо всеукраїнського референдуму з питання про 

зміну території України (ст. 73 Конституції України) Ос
новний Закон не визначає суб'єктів його ініціювання. 
Невизначеними лишаються і суб'єкти ініціювання кон

сультативних референдумів (дорадчих опитувань грома
дян України), що передбачені главою 6 Закону України 
<<Про всеукраїнський та місцеві референдуми>>. Ця про
блема повинна бути вирішена в новому законі про все

український референдум. Зокрема, право ініціювання все
українського референдуму з питання територіальних змін 
може бути закріплене за громадянами України відповід

но до порядку, передбаченого ст. 72 Конституції Украї
ни. Складна процедура ініціювання адміністративно-

"' територіального референдуму та обов'язковість його загаль

-~ нонарадного характеру змогли б упередити невиважені 
і5 рішення. 

~ На думку Ю. А. Дмитрієва та В. В. Комарової, суб'єкта
<:J ми ініціювання загальнонаціональних референдумів мо

; жуть бути державні й громадські органи, колективи 
·g_ підприємств, установ та організацій, окремі громадяни 

~ Така точка зору є суперечливою, оскільки згідно з Кон
-~ ституцією України жоден із згаданих суб'єктів не наділе-
-~ ний правом безпосередньо вимагати проведення всеук-
<:; 
\:).. раїнеького референдуму. Колективи державних і 

>; громадських організацій , підприємств , установ та органі
"' зацій можуть реалізувати своє право вимоги всенарод
~ ;:;., ного голосування виключно шляхом народно·і ініціативи, 

~ за умови збору З мільйон'ів підписів громадян Укра·іни, 
"' 1;} наділених правом голосу, не менш як у двох третинах 

~ областей. 
~ Жорстка процедура народного ініціювання всеукраїн-
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ського референдуму громадянами України дає можливість 
виявити реальні інтереси виборчого корпусу Укра·іни і є 

перешкодою для винесення на всеукраїнський референ

дум недоцільних питань. З-мільйонна квота nідnисів, не
обхідна для призначення всеукраїнського референдуму, 
вища ніж в інших країнах СНД2 1 , але є цілком виправда
ною, оскільІ<И З мільйони громадян України, наділених 

правом голосу, складають приблизно І О відсотків елек
торату України. 

Призначення (проголошення) всеукраїнського 
референдуму. Основний Закон чітко регламентує права 
визначених суб'єктів призначення (проголошення) 
всеукраїнського референдуму відповідно до його пред
мета. 

Призначення всеукраїнського референдуму перед
бачає прийняття відповідного нормативно-правово-
го акта, в якому визначаються дата проведення все

українського референдуму, назва закону чи рішення 
та зміст nитання, що виноситьсЯ на референдум. 
Прийняття рішення про проведення всеукраїнського ре
ферендуму вимагає попереднього визначення доцільності 
його nризначення, крім випадків народного ініціювання 
його, коли питання всеукраїнського референдуму, за умо-
ви дотримання законності процедури збору підписів, не 

підлягає зміні чи відхиленню і вимагає обов'язкового :g 
<:; 
-~ його проголошення. 
'-' 

"' ~ 
Доnустимість предмета всеукраїнського референдуму 

та його відповідність конституційним нормам, як прави
ло, визначаються суб'єктом, уповноваженим призначати ~ 

референдум, або спеціально створеним для цього орга- " 
ном. Визначати відповідність предмета всеукраїнського ·§. 
референдуму конституційним положенням повинні не .9 
тільки Верховна Рада та Президент, а й Конституційний 

·~ 
Суд України за умови, що його висновки та рішення ne- '<:; 
редуватимуть рішенню суб'єкта, наділеного правом при- ~ 

значати всеукраїнський референдум. Така процедура була ~ 
б додатковою гарантією легітимності рішення, прийня
того на всеукраїнському референдумі, й упереджувала б ~ 

11::> 
;1: .., 

21 Наприклад, у Грузії референдум ініціюється на вимогу 350 
тис . громадян, у Литві- 300 тис . , у Білорусі- 450 тис. грома
дян . 

87 

~ 
-е. .., 
Q. 
@ 



можливість надання вищої юридичної сили рішенням, які 

суnеречать конститу~йним нормам. 
Місячний термін, що nередує прийняттю рішення про 

проведення всеукраїнського референдуму, nередбачений 

ст . 21 Закону України <•Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми>>. Він виnравданий і достатній для прий

няття виваженого рішення щодо призначення всеукраї

нського референдуму. 

Світова практика демонструє різноманітні моделі при
значення загальнонаціональних референдумів та коло 

суб ' єктів, які наділені правом їх призначення . Зокрема, 
Конституція Болгарії наділяє правом прийняття рішення 

про проведення референдуму Національні Збори (п . 5 
ст. 84), а Президент лише· визначає дату його проведення 
після прийняття такого рішення (n. 1 ст. 98) . В даному 
випадку рішення про проведення референдуму приймаєть

ся колегіально. 

При nрийнятті рішення про призначення референду
му Верховною Радою України можливими його варіан
тами є: nризначення всеукраїнського референдуму; відхи

лення пропозиції про проведення всеукраїнського 
референдуму в разі порушень чинного законодавства про 

референдуми; прийняття рішення, запроnонованого для 
винесення на референдум, без проведення всеукраїнсько-

"' го референдуму. 

·~ Призначення всеукраїнського референдуму на вимо
~ гу громадян України в разі дотримання законодавства 
~ вимагає від Президента обов'язкового проголошення та
~ кого референдуму з визначенням дати його проведення . 

"' Право nризначати всеукраїнський референдум з питань 
·2- зміни Конституції належить виключно Президенту Ук
!:: ра·іни, але процесуально ця норма лишається неврегульо
.;: 

ваною. 
" N 

·~ фе~і:;;~о;ч~і~ле;::::с~::~е;і::=~~у::оа~;:~~:~:=~ 
>, (проголошення) всеукраїнського референдуму починаєть
"' ся nідготовка до його проведення . На цьому етапі почи
~ нає діяти група суб ' єктів всеукраїнського референдуму, 

·~ наділених правом організаційно-технічної підготовки все
~ українського референдуму та його проведення. До таких 
~ суб'єктів належать система комісій із всеукраїнського 
~ референдуму; система суб'єктів, уповноважених cnpu-
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яти цим комtсtям у здійсненні їхніх повноважень, 
особлива група у•tасників всеукраїнського референ
думу, наділених правом безперешкодної агітації. 

Закон УІ<раїни <•Про всеукраїнський та місцеві рефе
рендуми>> в ст. 24 закріпив основні повноваження щодо 
організації підготовки та проведення Іі!'сеукраїнського ре
ферендуму за Центральною комісією' із всеукраїнського 
референдуму та комісіями на місцях. Оскільки Центральна 
комісія із всеуІ<раїнського референдуму була тимЧасо

вим органом, то ускладнювалася процедура народного 

ініціювання всеукраїнського референдуму . Ситуація зміни

лася після прийняття Закону України <<Про Центральну 
виборчу комісію>> від 17 грудня 1997 р . Відповідно до ст. 15 
цього Закону основні функції з організації та проведення 
всеукраїнського референдуму покладаються на постійно 
діючу Центральну виборчу комісію. 

Центральна виборча комісія в межах, визначених за
коном, забезпечує реалізацію конституційного права гро
мадян України брати участь у всеукраїнському референ
думі; організовує підготовку та проведення всеукраїнсь

кого референдуму; реєструє ініціативні групи всеукраїнсь

кого референдуму; формує окружні та дільничні комісії 

із всеукраїнського референдуму та спрямовує їх 
діяльність; забезпечує акредитацію міжнародних спос

терігачів; підбиває підсумки всеукраїнського референду- .;., 
.§ му; розглядає заяви і скарги на рішення, дії або без-

діяльність комісії; відповідно до ст . 16 формує кошторис § 
;>-

всеукраїнського референдуму. ~ 

Для підготовки і проведення всеукраїнського рефе- ~ 
рендуму утворюються також комісії із всеукраїнського "' 
референдуму за територіальною ознакою. Вони наділені ·~ 

:::: 
-~ широким колом повноважень щодо виконання рішень 

Центральної виборчої комісії та організаційно-технічно
го забезпечення процедури всеукраїнського референду- :g 
му на місцях. :5.. 

Важлива роль у підготовці всеукраїнського референ- ~ 
"' ·думу належить його суб'єктам, які уповноважен і сприя-
~ ти комісіям із всеукраїнського референдуму в здійсненні ;::" 

.\) 

їхніх повноважень. Закон про референдуми відносить :х: 
до таких суб'єктів державні й громадські органи, ~ 
підприємства, установи, організації та службових l 
осіб . Зазначені суб'єкти зобов'язані у триденний термін ® 
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розглянути питання , поставлені комісією із всеукраїнсь

кого референдуму, дати на них вмотивовану відповідь і 

адекватно забезпечити їх вирішення . 

На практиці сприяння комісіям із всеукраїнського ре
ферендуму вимагає забезпечення зв'язку, друкування 

бюлетенів та виконання інших матеріально-технічних 
заходів . З метою упередження зривів у роботі Цент

ральної комісії та комісій на місцях було б доцільно док
ладно регламентувати юридичні обов'язки суб'єктів, зо

бов ' язаних сприяти цим комісіям у зд і йсненні їхніх 
повноважень, та передбачити комплексну правову відпо

відальність цих суб'єктів у разі порушення ними зако
нодавства про всеукраїнський референдум. 

Особливу групу суб'єктів всеукраїнського референ
думу складають громадяни України , політичні партії, 

громадські організації, масові рухи та трудові ко
лективи, яким відповідно до ст . 8 Закону України <<Про 

всеукраїнський та місцеві референдуми •> надається пра
во безперешкодної агітації за (проти) пропозицію про 
оголошення всеукраїнського референдуму, за (проти) прий
няття рішення винесення на всеукраїнський референдум 

відповідного питання. Агітація в день проведення рефе
рендуму заборонена . 

Невирішеним лишається питання участі в агітації 
~ військовослужбовців. М. О. Милорадов справедливо 

·~ стверджує, що всі країни, що утворились на теренах ко
~ лишнього Радянського Союзу, декларуючи свою орієнта

~ цію на європейсьJ<і моделі здійснення політичних прав 
t::~ військовослужбовцями, залишаються заручниками аме
;:: 
<>: риканської моделі , за якою військовослужбовці позбав-

·~ лені правосуб'єктності в галузі виборчого права. 
~ В умовах розбудови правової держави законодавство .;: 

..... повинно закріпити право військовослужбовців на агіта-

.;:; цію під час всеукраїнського референдуму поза межами 
<:> 
~ військової частини та в позаслужбовий час. 
» Голосування, яке проводиться з питань , винесених на 
"' всеукраїнський референдум , визначає коло учасників 
::;: всеукраїнського референдуму. Досить часто під учасни-
~ ;,: ками голосування на всеукраїнському референдумі розу-

"' ~ міють весь народ, але ототожне.ння понять << народ•> і <<ВИ -

~ борчий корпус •> веде до правових непорозумінь, оскільки 
~ виборче право є політичним правом саме громадян Ук-
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раїни (ст. 38 Конституціі), бо, як зазначав В. Орландо, 
політичні права належать не всім людям, а виключно 

громадянам. 

Відповідно до ст. 70 Конституції право голосу на все
українському референдумі визнається за фізичною осо

бою, яка досягла вісімнадцятирічного віку на час прове

дення голосування. Але активне виборче право належить 
не всім фізичним особам, що проживають на території 
України і досягли повноліття , а виключно громадянам 
України. Іноземці, особи без громадянства та біженці не 

мають права брати участі у всеукраїнському референ

думі. 

Активне виборче право громадян України не може 
обмежуватися залежно від їхнього походження, соціаль

ного та майнового стану, расової та національної належ

ності, роду і характеру занять. Винятком є громадяни 

Укра·іни, що визнані недієздатними. Факт недієздатності 

як підстава позбавлення активного виборчого права по

винен бути встановлений у судовому порядку. 

На відміну від Конституції Закон про референдуми 

закріплює норму права, котра, по суті, звужує поняття 

виборчого корпусу за рахунок виключення з нього гро

мадян, які утримуються в місцях позбавлення волі 

(ст. 7). Таке положення викликає заперечення, оскільки 
в місцях позбавлення волі утримуються громадяни, що Е 

-~ відбувають покарання за вироком суду, і громадяни, що :з: 

утримуються в слідчих ізоляторах до вироку суду і, отже, ~ 
не позбавлені громадянських прав . Більш вдалим є по- ~ 
ложення Закону України <<Про вибори народних депу- ~ 
татів України>> від 22 жовтня 1997 р. Цей Закон призу- о; 
пиняє виборче право лише для громадян України, які за -~ 
вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, на _g 
період відбуття покарання (п. 4 ст. 3), тим самим дозво
ляючи брати участь у голосуванні виборцям, які перебу- :~ 
вають у слідчих ізоляторах. Ще демократичнішими є по- ~ 

ложення ст. 2. Закону України <<Про вибори Президента » 
<о 

України>> від 5 березня 1999 р., які не містять обмежень ;::~ 
активного виборчого права, крім позбавлення права го- ;, 

( 
"=> 

ласу громадян, визнаних судом недієздатними п.4. ст. ~ 
2). Оскільки Основний Закон не передбачає обмежень 2-
права голосування на всеукраїнському референдумі гро- ~ 

с., 
мадян, які утримуються в місцях позбавлення волі, такі @) 
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обмеження недоцільно встановлювати і в законодавстві 

про всеукраїнський референдум, тому що його рішення 
тією чи іншою мірою вплива1рть і на долю зазначених 

людей 

Голосування на всеукраїнському референдумі 

здійснюється на основі загального, рівного і прямо

го виборчого права шляхом таємного голосування. 

Принцип рівності передбачає однакову можливість 
брати участь у всеукраїнському референдумі для всіх 

громадян України, наділених виборчим правом . На 
nрактиці існує ряд категорій виборців, участь яких у 

голосуванні потребує додаткового регламентування . 

Це насамперед громадяни, які на день голосування nере
бувають за кордоном. Відносно громадян України, які по
ст.ійно або тимчасового nеребувають за кордоном, nро

блема їх участі у всеукраїнському референдумі зводиться 

до вирішення суто технічних питань . В ході підготовки 
референдуму СРСР 1991 р . Центральна республіканська 
комісія з проведення референдуму СРСР на території 
Української РСР видала Постанову <<Про участь в опи
туванні громадян, які працюють у постійних представ

ництвах Української РСР nри міжнародних організаці 
ЯХ •> від 6 березня 1991 р., згідно з якою право оперативного 
керівництва nідготовкою і проведенням опитування на 

~ виборчих дільницях при постійних представництвах Ук
·§ раїнеької РСР співробітників представництв, секретарів 
." цих організацій, а також дорослих членів їхніх сімей на
~ давалося Міністерству закордонних справ Української 
~: РСР. 
; Зважаючи на такий позитивний досвід вирішення цієї 
·2- проблеми, законодавство про референдуми не зазнало в 
::: цьому напрямі належних змін . 

. ;: 
· N Недосконале законодавче регулювання участі у 
·~ всеукраїнському референдумі громадян України, що по
;} стійно або тимчасово перебувають за кордоном, спричи
>, нило виникнення nроблеми в підготовці всеукраїнська

~ го референдуму щодо дов-іри (недовіри) Президенту 
;;, України, Верховній Раді України 1993 р . Ця проблема 

·~ була врегульована за аналогією з досвідом проведення 
~ 

~ всесоюзного референдуму 1991 р., але коло осіб, що мали 
~ право голо.сувати в посольствах, було розширене . Відпо
~ відно до Постанови Центральної комісїі із всеукраїнсь-
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кого референдуму <<Про участь у всеукраїнському рефе
рендумі 26 вересая !993 року громадян України, які працю
ють у посольствах, генеральних консульствах, постійних пред
ставництвах України при міжнародних організаціях, у 

секретаріатах міжнародних організацій або знаходяться у 
відрядженнях за кордоном>> від 29 липня !993 р . правом 
оперативного керівництва підготовкою і nроведенням все

українського референдуму за кордоном наділялося Міністер
ство закордонних справ України. Отримані результати го
лосувань мали бути передані до Печерська'/ районної комісії 
із всеукраїнського референдуму м . Києва. 

Проблему участі у всеукраїнському референдумі гро
мадян України, що nеребувають за кордоном у приват
них справах, можна вирішити як шляхом забезпечення для 

них можливості волевиявлення у посольствах і консуль

ствах Укра'Іни за умови їх консульського обліку, так і на
дання цим громадянам права дострокового голосування. 

Військовослужбовці Збройних Сил України, Прикор
донних військ України, Міністерства внутрішніх справ 
України та Служби безпеки України наділені правом 
голосу на всеукраїнському референдумі на загальних 
підставах. 

Голосування на всеукраїнському референдумі. На 
стадії голосування з питань всеукраїнського референдуму 
діють групи суб'єктів, уnовноважених здійснювати конт- -~. 
роль за дотриманням законодавства про всеукраїнський ре- _ 

с; 
ферендум . Закон про референдум.и відносить до таких ~::: 
суб 'єктів представників трудових колективів, політич- ~ 
них партій, профспілок та інших громадських об'єднань, ~ 
колективів середніх та вищих закладів освіти, зібрань "' 
виборців за місцем їх проживання, військовослуж- -~ 
бовців у військових •tастинах та народних депутатів _g 
України всіх рівнів . Виходячи з реалій сьогодення, в 
новому законі про всеукраїнський референдум доцільно :~ 
закріпити й право здійснювати такий контроль за пред- ~ 
ставниками зборів громадян Укра'Іни за місцем 'Іх прожи- >, . . . . .. ~ 
вання та представниками вщ ІНІЦІативних груп всеукраІ-

нського референдуму. ~ 
11:::> 

Дотримання законодавства про всеукраїнський рефе- ;.: 
рендум на стадії голосування також контролюють міжна- ~ 
родні спостерігачі та засоби масової інформації, зареєст- "§

'l. 
ровані Центральною виборчою комісією . @ 
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Законодавство про референдуми не виокремлює стадії 
реалізації рішень всеукраїнського референдуму, але така 
стадія є невід'ємною з огляду на результати всенародного 

гоЛосування. Суб'єктами всеукраїнського референдуму на 
зазначеній стадії є суб'єкти, уповноважені виконувати 

його рішення при їх юридичній відповідальності у разі 
невиконання цих рішень, а також суб'єкти, уповноважені 
здійснювати контроль за виконанням рішень всеукраїнсь

кого референдуму. До першої групи суб'єктів належать 
всі суб'єкти конституційного права Укра·іни , на яких по

ширюється імперативне рішення всеукраїнського рефе

рендуму; до другої групи - органи прокуратури, уповно

важені розглядати справи про порушення законодавства 

про референдуми, та · органи правосуддя, уповноважені 

визначати правові санкції щодо суб'єктів, які здійснили 

порушення законодавства про референдуми . 

Наведений аналіз суб'єктів всеукраїнського референ

думу дає підстави зробити наступні висновки. 

Суб'єкти в_сеукраїнського референдуму утворюють 

особливе коло учасників конституційно-правових 
відносин, що виникають внаслідок реалізації ними 

своїх суб'єктних прав та юридичних обов'язків 
на підставі правових норм законодавства про все

український референдум. При цьому суб'єкти всеук-

~ раїнеького референдуму на відміну від суб'єктів 
-~ інших правовідносин наділені правом безпосеред
~ ньо приймати рішення імперативного характеру на 
;> 
;::,., 
1..:> 

стадії голосування. 

<:~ Всеукраїнський референдум проводиться поетапно, 
1:: "' отже, виз начення його суб'єктів на кожній із стадій є 

·§. закономірним. Суб ' єкти всеукраїнського референдуму 
1:: відповідно до їхніх юридичних повноважень можна умовно 
-~ __ поділити на: суб'єкти ініціювання всеукраїнського ре-

-~ ферендуму; суб'єкти його призначення (проголошен
~ ня); суб'єкти його підготовки і проведення; суб'єкти, 
>. наділені правом участі у ньому. 

~ Суб'єкти організації та проведення всеукраїнського 
~ референдуму виконують свої юридичні обов'язки на всіх 
~ його стадіях, але найактивнішою є їх робота з часу при
~ значення всеукраїнського референдуму до визначення 
"§- його результатів. До суб'єктів організації та прове
~ дення всеукраїнського референдуму належать: сис-
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тема комісій із всеукраїнського референдуму (Цен
тральна виборча комісія та територіальні комісії із 
всеукраїнського референдуму) і суб'єкти, на яких 
покладається обов'язок сприяти комісіям з референ

думу у виконанні їх повноважень. Особливими учас
никами всеукраїнського референдуму є суб'єкти, 

наділені правом агітації, щодо ініціювання всеук

раїнського референдуму та його предмета. 

Правом безпосередньої реалізації народного суверені

тету шляхом проведення всеукраїнського референдуму 

наділений український народ. В аспекті всенародного 

голосування під українським народом розуміється не все 

населення країни, а спільнота громадян України, наділе

них правом виборчого голосу . На зазначеній стадії до 
суб'єктів голосування на всеукраїнському референдумі 
відносять також учасників всеукраїнського референду

му, уповноважених здійснювати судовий та позасудовий 

контроль за дотриманням законності під час голосуван

ня на всеукраїнському референдумі. 

До учасників всеукраїнського референдуму слід 

також віднести й суб'єктів, уповноважених реалізо

вувати його рішення, та суб'єктів, уповноважених 

здійснювати контроль за реалізацією цих рішень. 

У новому законі про всеукраїнський референдум не

обхідно закріпити к"оло" учасникі"в всеукраїнського ре- ~ 
ферендуму на кожніи з иого стадіи та визначити консти- ·~ 

туційно-правовий статус цих суб'єктів. ~ 

· 3'.3. Предмет всеукраїнського 
референдуму 

~ 
<:І 

~ 

" .§. 
Основним елементом всеукраїнського референду- .§ 

му як самостійного виду конституційно-правових відно-

о ·~ 
син є його об'єкт. б'єкт всеукраїнського референду- '<:; 
му- на стадії голосування в цілому тотожний його ~ 
предмету . В деяких випадІ<ах існує розбіжність між 

'<> 
об'єктами і предметами всеукраїнського референдуму: N 

внесення змін до відповідних розділів Основного За- ;;, 
:-;:::, 
;::: кону регламентується конституційними положеннями, 

тоді як предметом конституційного референдуму є 

законопроект про внесення змін до положень Консти
туції України . 

95 

"" ~ 
-€1-
"" о.. 

@ 



Ототожнення об'єкта і предмета правовідносин при
таманне не всім правовідносинам, а лише тим, які, на дум

ку .Р. Й. Халфіної, є актами поведінки, що не пов'язані з 
будь-яким конкретним, діючим поза правовідносинами 

об'єюом22 У конституційному праві України правові 
відносини, що виникають в результаті реалізації народ

ного суверенітету, є серцевиною державно-владних відно

син, оскільки український народ як головний суб'єкт дер

жавно-владних повноважень здійснює правові дії, 

передбачені установленими нормами права і спрямовані 

на об'єкт народного волевиявлення . 
Предмет волевиявлення народу на всеукраїнському 

референдумі визначається конкретним питанням. Як 
правило, предметами всеукраїнського референдуму є кон
ституційні положення, законопроекти (закони) та інші 
найважливіші питання загальнодержавного значення. 
Законодавство визначає питання, які не можуть виноси
тися на всеукраїнський референдум. 

Проте неприпустимо повністю ототожнювати пред
мет всеукраїнського референдуму з питаннями, які на 
нього виносяться. Такі питання вчені розглядають як 
формулу референдуму. 

Формула референдуму може мати подвшну конст-
рукцію. У першому випадку питання виражає зміст акта, 

"" щодо якого висловлюються голосуючі на референдумі 23 ; 
-~ у другому випадку конструкція питання референдуму 
~ може прямо вказувати на його предмет. 

~ Та1шм чином, якщо предметом всеукра-інського рефе
~:~ рендуму є конкретно визначена справа, яка підлягає ас
Е: 
о:: таточному вирішенню, їі зміст виражається у формулі 
-~ всеукра'інського референдуму. Натомість якщо референ-

.9 
·;;; 

22 Халфина Р. О. Общее учение о nравоотношении. - М . , 
'G 1974.- С. 212. 
? 23 Тиnовим nрикладом такої конструкції форми референдуму 
» було запитання французького конституційного референдуму 28 
~ вересня І 958 р. - ,, Ти за конституцію. заnроnоновану урядом 
.." Республіки?•>: схожа конструкція була застосована і на nершому 
і всеукраїнському референдумі 199 І р . В бюлетені для голосу
~ вання стояло nитання: <•Чи nідтверджуєте Ви Акт nроголошення 
-е- незалежності України? •> . По суті, громадянам Украіни проnону
~ валося висловити своє ставлення до вже існуючого nравового 

@ акта. 
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дум проводиться з проблеми, що не може бути вираже
ною його формулою і потребує деталізації в самостійному 

нормативно-правовому акті, то питання всеукраїнського 

референдуму буде апелювати до предмета всеукраїнсь

кого референдуму . Проте в обох випадках формула все
українсько.rо референдуму прямо чи опосередковано по
в ' язана з його предметом . 

Б . А . Страшун поділяє формули референдумів на 
звернення до виборчого корпусу з приводу запропо
нованого питання та народний вибір, тобто пропону
вання голосуючому двох і більше варіантів вирішення 

проблеми . У першому випадку голосуючі відповідають 
на запитання <<ТаК•> чи << Ні •>, або <<ухвалюю•> чи <<Відхи
ляю•>; у другому випадку громадянин може обрати один 

з варіантів рішення або відхилити їх усі24 

Проведення референдумів народного вибору є дес
табілізуючим фактором політичного життя, оскільки мож
ливість обрати різні варіанти позитивної (негативної) 
відповіді на кожне з питань призводить до поділу сус

пільства. Так, у Російській Федерації після референдуму 
1993 р . відбулося розмежування громадянського сус
пільства на прибічників президента та парламенту . Ця 

криза у відносинах між гілками влади спонукала до їі 

силового розв'язання . 

Формула всеукраїнського референдуму , як правило , ~ 
пропонується державним органом, уповноваженим ініцію- ·5! 
вати такий референдум, а у випадку застосування народ- ~ .,. 
ної ініціативи питання всеукраїнського референдуму виз- ~ 

начається його ініціативними групами. Формулювання ~ 
питання всеукраїнського референдуму вимагає виваже- о.; 
ного й професійного підходу, оскільки з цим пов'язане ·§. 
вирішення найбільш важливих питань суспільного й дер- .g 
жавного життя. 

Формула всеукраїнського референдуму повинна :~ 
окреслювати його предмет, а винесене на голосуван- ~ 

>. 

24 Прикладом формули референдуму народного вибору може 
бути nитання, винесене на всеукраїнський референдум 26 верес
ня 1993 р . Питання npo довіру (недовіру) Президенту, Верховній 
Раді України було розділене в бюлетені для голосування на два 
окремі nитання: <•Чи довіряєте Ви Президенту України? •>, <•Чи 
довіряєте Ви Верховній Раді України? •>. 
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ня питання має бути доступним для розуміння пе
ресічного громадянина. В цьому відношенні, як відзна
чав В . С . Комаровський, nитання референдумів мають 
відnовідати за своєю структурою характеру nитань соціо

логічних оnитувань. Штучне ускладнення формули ре
ферендуму, nеревантаження ·й· другорядною іwjюрмацією 

та нечітке формулювання nитання референдуму може 

сnричинити нерозуміння громадянами його nредмета2Б 

Наведений аналіз проблеми дає змогу визначити такі 
критерії формули всеукраїнського референдуму: І. Пи

тання всеукраїнського референдуму має відповідати 
його предмету. Неприпустимим є виnесення на рефе
рендум питань, не передбачених законом. 2. Форму
ла всеукраїнського референдуму повинна передбача
ти безальтернативний характер відповідей ( <•ТЗІ<>> або 
<• Ні>>, <• nрийняти >> або <•Відхилити>>). Неприпустимою є 
можливість часткового висловлення виборця з про

блеми референдуму . З . Питання всеукраїнського 
референдуму має бути лаконічним і зрозумілим пере
січному виборцю. Переобтяження nитання всеукра-інсь
кого референдуму додатковою інформацією, нечіткі форму

лювання та nитання, що nотребують від виборця сnеціаль
них знань, можуть призвести до казуїстиІ<И, коли резуль
тати голосування будуть nрямо nротилежні nозиції 

~ громадянського сусnільства . 
. g Щодо визначення nредмета загальнонаціонального 
~ референдуму думка вчених неоднозначна . Предмет 
~ референдуму тлумачать як <•nитання великої держав

~ ної важливості >>, <• особливо важливі nитання держав
" ного життя >>, <•доленосні nитання>> тощо. Всі ці визна
·с;_ чення nравильні, nроте, як сnраведливо зазначали 
о 

!:: Ю. А . Дмитрієв та В. В . Комарова, визначення nред
-~ ..... мета загальнонаціонального референдуму через ступінь 

І~ 
~ 

... ~ ...., н Це твердження можна проілюструвати на прикладі загаль

"" носоюзного рефе рендуму 1991 р . На нього було винесено пи
~ тання << Чи вважаєте ви необхідним збереження СРСР як онов~ 
% леної федерації республік. де будуть повною мірою гарантовані 
~ права і свободи людини кожної національності? ». Більшість гро
~ мадян СРСР (76,4 %) висловилася позитивно, хоча саме запи
-е. 
~ тання всесоюзного референдуму. по суті. містило у собі три са-
@ мостіАні запитання . 
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переваги мають один, але дуже суттєвий ~;~едолік 
вони не є вичерпними, оскільки під ці визначення підпа

даІ;ОТЬ і питання, що не. можуть виноситись на рефе

рендум. 

· Предмет всеукраїнського референдуму можна виз
начити як проблему, що підлягає вщjішенню шляхом 

проведення голосування громадян У·країни й не сто

сується питань, котрі не можуть бути винесеними 

на всеукраїнський референдум . 
Зберігає гостроту думка щодо порядку законодавчого 

закріплення предметів загальнодержавного референду

му. Так, В. Ф. Коток пропонував закріпити положення 
про вирішення виключно шляхом всесоюзного референ

думу, наприклад, питань прийняття та зміни констИтуції, 

виходу союзної республіки із складу СРСР. Ю. А. Дмитрієв 
та В. В. Комарова пропонують законодавчо вважати пред
метом референдуму будь-яке питання, крім прямо вик

лючених з цієї процедури чинним законодавством. Ця 
позиція неоднозначна, принаймні в Україні таке звуже-

не визначення предмета всеукр~нського референдуму 

є недоцільним, .оскільки воно може спричинити неадек

ватні тлумачення правових норм і конфлікт між суб'єкта

ми, уповноваженими ініціювати і призначати (проголо
шуват.и) всеукраїнський референдум. У закон і про 
всеукраїнський референдум слід визначити як предмети ~ 
всеукраїнського референдуму, так і питання, що не мо- -~ 
жуть бути його предметами. ~ 

Предмети всеукраїнського референдуму визначають- ~ 
ся Конституцією України 1996 р. та Законом України ~ 
<<Про всеукраїнський та місцеві референдуми >>. Відповід- "" 
но до чинного законодавства до них належать: ·~ 

~ 
·~ 

1. Затвердження окремих положень Конституції Ук
раїни та внесення до Конституцїі України змін і допов-
нень (ст. 156 Конституції України , п. 1 ст. З Закону Ук- :~ 
раїни <<Про всеукраїнський. та місцеві референдуми >> ) . ;} 

2. Прийняття , зміна чи скасування законів України та » 
їхніх окремих положень (п . 2 ст. З Закону України <<Про "' 
всеукраїнський та місцеві референдуми>>). ~ 

~ 
З. Прийняття рішень, які визначають основний зміст ~ 

Конституції України, законів України та інших правових ~ 
актів (п. З ст. З Закону України <<Про всеукраїнський та ~ 
місцеві референдуми >> ). ~ 
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4. Реалізаці я права українського народу на самовиз

начення та входження України до державних федератив

них і конфедеративних утворень (ст. 5 Закону України 
<<Про всеукраїнський та місцеві референдуми>>). 

5. Зміна території України (ст . 73 Конституції Украї
ни). 

6. Дострокове припинення повноважень Верховної 
Ради України та Президента України (ст . 13 Закону Ук
раїни <<Про всеукg.аїнський та місцеві референдуми>>) . 

Предмети загальнонаціональних референдумів не 
мають єдиної класифікації. Найбільшого поширення 

набула теоретична розробка італійського вченого П. Біска
ретті ді Руффіа, який поділяв референдуми відповідно 
до їх п·редмета на конституційні , законодавчі , міжнародно

правові та адміністративно-правові. Ю .А.Дмитрієв та 
В. В. Комарова доповнюють цю класифікацію предмета
ми адміністративно-територіального та фінансового ха

рактеру. Вичерпну класифікацію загальнодержавних 
референдумів спробував розробити Є . Зелінські. Він кла
сифікував референдуми згідно з їх предметом на : кон

ституційні; з проблем державного устрою ; з питань не
залежного існування; законодавчі ; міжнародно-правові ; 

щодо схвалення функцій глави держави ; з питань тери 

торіальних змін або змін статусу регіону ; з питань сво-

~ боди моральної поведінки людей; щодо умов застосу

·~ вання сучасної техніки ; з вирішення конкретних 

~ публічних справ . Зазначена класифікація дійсно є повною, 
~ але їі недолік полягає в тому, що вона, охоплюючи весь 
<::~ світовий досвід проведення загальнонаціональних рефе

~ рендумів, не адаптована до конкретних національно-пра
·~ вових систем . 

;: Предмети загальнодержавного референдуму, що виз
:: начаються Конституцією України та Законом України 
,;; << Про всеукраїнський та місцеві референдуми >> , з урахуван
<::~ :::.. ням існуючих класифікацій , можна умовно поділити на : 

;;; 1) конституційні; 
<t> 2) законодавчі; 
;::! 

~ З) міжнародно-правові; 
~ 4) адміністративно-територіальні ; 
~ 5) інституційні (з питань дострокового припинення 
~ повноважень парламенту або глави держави) . 
~ Наведена класифікація систематизує предмети всеук-
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р t І ІІ с ького референдуму на загальнотеоретичному рівні , 

ІН ' І<ІJІьки досвід проведення загальнодержавних референ

Іtу мів в Україні незначний. Аналіз предметів всеук
рtїн с ького референдуму буде повним лише за умови 
/(Оt'лідження перспектив його практикування в Україні 

1 урахуванням позитивного досвіду зарубіжних країн . 

Найчастіше предметом загальнонаціональних рефе
р • ндумів стають конституції. Проведення конституцій
н их референдумів закономірне, оскільки основний закон 
но винен бути прийнятий чи змінений у спосіб, що вик

JІІ чав би можливість будь-яких докорів чи сумнівів 

І'ІЮмадян у його легітимності . Загальнонародне прийняття 
t' t' t<cтy конституцій також сприяє їх популяризації . 

Конституційний предмет історично був першим пред

м том загальнонаціональних референдумів . Наприкінці 

XVIII ст . на референдумах були прийняті конституції 

Франції та Швейцарії, а наприкінці ХІХ- початку ХХ ст . 
t<онституційний референдум практикувався в Австралії. 

До ХХ ст. конституційні референдуми були у світі 
радше винятковим явищем, ніж повсякденною практи

кою . В Україні tюнституція не могла бути прийнятою 
WJtяxoм проведення загальнодержавного референдуму, ос

І<ільки національно-визвольні змагання XVII-XVIII ст. 
н е призвели до утворення національної державності , а 

референдуми як форма прийняття ос~овного ~аконууне ~ 
передбачалися жодною з конетитуцінних пам яток к- ·;;: 
раїни . За радянської доби ні Конституція УРСР 1937 р . , ~ 
ні Конституція УРСР 1978 р. не закріплювали можливість ~ 
проведення загальнодержавного референдуму з питання ~ 

прийняття, зміни чи доповнення конституції. "' 
У ХХ ст . конституційні референдуми були визнані ·§. 

ефективним засобом прийняття основного закону ба- -~ 
га тьма країнами світу26 . · ~ 

Тенденція прийняття конституцій на загальнонарод- · ~ 
них референдумах поширилась у повоєнний період. Особ- ~ 
ливо часто конституційні референдуми проводились в 

<D 
Європі. ~ 

:;: 
;::,., 

·~ 
26 В Європі конституційні референдуми були проведені в 

Португалії (1933 р . ). Ірландії (1937 р.), Румунії (1938 р . ), Данії 
( 1953 р.) , Туреччині (1961 та 1982 рр.) . НДР (1968 р . ) . Іспанії 
( 1978 р.) та інших країнах. 
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Позитивний європейський досвід активно використо
вувався в африканських країнах . Більшість чинних кон

ституцій у період звільнення цих країн від колоніальної 
залежності була прийнята на загальнонаціональних ре

ферендумах. У 70-х роках схвалення конституцій стало 

предметом референдумів у країнах Азії2;. Втім традиційні 
мусульманські країни не використовували конституційні 

референдуми. Неоднозначним є і досвід прийняття кон

ституцій в країнах Південної Америки28 Тут конституційні 
референдуми часто проходили за умов порушення прав 

громадянина на участь у референдумі з боку військових 
хунт, що намагалися легітимізувати свою владу демокра

тичними засобами. 

Реальні умови проведення всеукраїнського референ
думу щодо ухвалення нової Конституції України виник
ли в 1991-1995 рр . У цей період у країнах, що утворили
ся після розпаду СРСР, проекти конституцій виносилися 
на референдуми десятки разів На референдумах було 
ухвалено тексти конституцій Азербайджану (1995 р.), Ес
тонїі (1992 р.), Казахстану (1995 р.), Литви (1992 р.) та 
Російської Федерації ( 1993 р.). Але говорити про безпе
речний успіх конституційних референдумів у постсоціа

лістичних країнах передчасно. Ініціювання всенародних 
голосувань з конституційних питань часто породжували 

~ внутрішні конфлікти в громадянському суспільстві, а їх 

-~ проведення відбувалося з порушенням законодавства про 
~ референдуми. Зокрема, результати конституційного ре
~ ферендуму в Албанії (1994 р . ) були визнані недійсними. 
~ Конституційний референдум неприпустимо проводити 
о; під час кризових явищ у суспільстві. Иого ефективність 

·~ 
~ 

.9 

може гарантуватися лише за умови громадянської злагоди 

та стійких демократичних традицій в сусnільстві. Неда

ремно найбільшу популярність конституційні референду

:~ ми мають в таких розвинених країнах, як Швейцарія, де на 
;} загальносоюзний референдум 130 разів виносилися кон
>, 

"" 17 Конституційні референдуми були проведені в Бірмі 
~ ( 1973 р.), Камбоджі ( 1972 р.), Південній Коре І (1962 , 1972 та 
~ 1980 рр.) та Шрі Ланці (1982 р.). 
~ 
~ 28 На референдумах були прийняті конституції Болівії 

-6. (1931 р.), Чилі (1925 та 1980 рр.), Колумбії (1957 р.), Куби 
., ( 1976 р . ), Еквадору ( 1978 р. ), Панами ( 1940 р.) та Уругваю 
~ (1917, 1934,1942,1951 та 1980рр.). 
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ггитуційні поправки; Австралія, де такі поправки виноси
JІНСЯ 38 разів, та США, де в 23 штатах було розглянуто 539 
І<онституційних поправок. 

Конституційні референдуми ефективні й за умови, що 
нредметом голосування є не весь текст основного зако

ну , а окремі конституційні положення . Конституційні 
rюправки на відміну від усього тексту конституції більш 

:1розумілі пересічному громадянину, оскільки стосуються 

І<ОІІr<ретних питань і не вимагають спеціальних знань. 

І І fJИ цьому поправки, що виносяться на загальнонаціо
нальні референдуми, повинні стосуватися інтересів са

мого громадянина. Як правило, найбільший громадянсь
І<ИЙ резонанс викликають поправки, пов'язані з основами 

·успільного ладу, положеннями про вибори та референду

ми, порядком внесення змін до конституції. Питання право

вого статусу вищих органів держави зрозумілі здебільшо

І'О професійним парламентаріям . 

В Україні в період з 1993 до 1996 р. тривали дискусії 
щодо способів прийняття Конституції. В зв'язку зі зволі

канням Верховної Ради України щодо прийняття Основ
ного Закону відбувався пошук альтернативних способів 
нрийняття Конституції. 

Можливим варіантом прийняття Конституції Украї-
ни було їі затвердження шляхом всеукраїнського рефе
рендуму . Передбачалося винесення на всеукраУнський ~ 
референдум проекту Конституції, доопрацьованого Тим- ·~ 

\3 
часовою спеціальною комісією і прийнятого Верховною !::! 
Радою України у другому читанні відповідно до Регла- ~ 
менту з урахуванням зауважень і пропозицій Президен- ~ 

та України . В такий спосіб можна було подолати не тільки "' 
парламентську кризу 1996 р., а й вчасно прийняти Кон- ·~ 
ституцію, враховуючи позиції як парламентаріїв, так і глави g 
держави. Для прийняття Основного Закону на всеукраїнсь- .N 

кому референдумі існували й об'єктивні передумови29 ,~ 

~ 
"' 

29 Соціологічні дослідження , що nроводилися фондом <<Соціс 
Геллаn >> на замовлення IFES в січні 1996 р., констатували, що 
незалежно від того , ким буде і ніційований конституційний рефе- ~ 

рендум , 67 % населення були nереконані у необхідності nрий- ~ 
няття в Україні нової Конституції, nри цьому 2/ З виборчого ~ 
корnусу nланували взяти участь в конституційному референ- -е. 

думі (Проект Конституції України : стан. nроблеми . nерсnективи. - ~ 
К .. 1996. - С. 42) . ® 
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Ряд вчених відкидали можливість проведення консти
туційного референдуму в Україні. Так, В.Я . Тацій і 
Ю.М .Тодика вважали, що далеко не завжди за допомо
гою референдуму можна виявити реальну волю народу і 
тому <•найбільш оптимальною формою прийняття Кон
ституцїі, інших законодавчих актів є парламентська•> . На 
думку Р. Балабана, застосування конституційного референ
думу є суперечливим явищем, оскільки в цьому виnадку 

всеукраїнський референдум перетворюється на плебісцит, 
на якому громадяни не стільки приймають Конституцію, 

скільки висловлюють довіру чи недовіру інституціям, які 

пропонують проект Консппуцїі. О. Бандурка і М. Жуган 
справедливо вважали, що на референдумі можна лише схва

лити Конституцію, але не розробити їі, тому ~апеляція з 
конституційних питань до народу є справжнім популізмом•>. 

Автори експертного дослідження <•Конституційний 
референдум : єдність чи розкол України•> в разі прове

дення конституційного референдуму в Україні прогно
зували такі негативні його наслідки. 

1. Конституція не буде визнана легітимною Кримом, 
східними і південними регіонами. 

2. Посиляться антидержавницькі тенденції в Криму . 
З. Загостриться протистояння регіонів. 
4. Будуть ослаблені позиції України на переговорах 

Е із сусідніми державами, особливо з питань кордонів та ..., 
·~ громадянства . 

~ Протистояння між Верховною Радою України та Пре
~ зидентом України щодо термінів та способів прийняття 
І:! Основного Закону досягли апогею з виходом Указу Пре
: зидента про винесення 25 вересня 1996 р. на всеукраїнсь

·~ кий референдум проекту Основного Закону в редакції 
;:: Робочої групи від 11 березня 1996 р . У відповідь Верхов.:: ... на Рада України прийняла рішення про роботу в режимі 
::: єдиного засідання до того часу, поки Конституція не буде 
,~ ухвалена . Після прийняття Конституції парламентом 
>. 28 червня 1996 р. Президент України Л . Д. Кучма скасу
<:> вав свій Указ про проведення всеукраїнського референ
~ думу. Нова Конституція України визначила, що виключ
~ но всеукраїнський референдум затверджує законопроекти 
~ про внесення змін до розділу І <•Загальні засади>>, розді
~ лу ІІІ <•Вибори . РеферендУМ•>, розділу ХІІІ <•Внесення змін 
@ до Конституції України» (ст. 156 Конституцїі Укра·іни). 
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Конституція України передбачає складну процедуру, що 

має передувати всеукраїнському референдуму. Подання 
нро зміну зазначених конституційних розділів здійснюється 
Президентом України або не менш як двома третинами 

на родних депутатів України від конституційного складу 
11 а рламенту з подальшим прийняттям поданого законо
ІІроекту кваліфікованою більшістю від конституційного 

кладу парламенту . Лише при дотриманні такої проце
дури законопроект про внесення змін до І, ІІІ чи ХІІІ 
розділу Конституції може бути винесений на всеукраїнсь
І<ИЙ референдум. 

Такий правовий механізм здійснення конституційних 
з мін та доповнень є виправданим, оскільки упереджує 

популістські рішення щодо Конституції та потребує кон
олідації у виробленні законопроекту про конституційні 

зміни від вищих органів державної влади та виборчого 
1<0рпусу . Крім того, правовий механізм прийняття кен-
титуційних змін містить систему стримувань, що перед

бачає недопущення непродуманих рішень. В разі супе

речливості подання, ініційованого Президентом України, 
Ве рховна Рада України може не прийняти цей законо
проект кваліфікованою більшістю . Коли подання щодо 
внесення змін до Конституції, ініційоване Верховною 
Радою і прийняте парламентом відповідно до процедури , 

виражатиме тільки інтереси законодавчої влади, Прези- Е 
дент України як гарант Конституції може відмовити у ·~ 
призначенні всеукраїнського референдуму . Але навіть за ~ 
умови узгодженості предмета всеукраїнського референ- ~ 
думу між парламентом та главою держави остаточне ~ 

рішення про винесення його на референдум може бути а: 
прийняте тільки єдиним носієм суверенітету - українсь- ·§
ким народом . .§ 

У разі визнання Конституційного Суду України 
суб'єктом всеукраїнського референдуму було б доціль- :~ 
ним покладення на Конституційний Суд України повно- ~ 
важень по визначенню конституційності законопроекту » 

'І> 

про внесення змін до Основного Закону перед проведен- :::! 
ням всеукраїнського референдуму . Така процедура дала :3, 

"=> 
б додаткові гарантії недопущення упереджених рішень ;,: 
на конституційному референдумі . Отже , зміна відповід- е. 
них положень Конституції України нині стала головним ~ 
предметом всеукраїнського референдуму. ~ 
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Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути 

також прийняття, зміна та скасування законів України 

та їх окремих положень (п. 2 ст. З Закону України << Про 
всеукраїнський та місцеві референдуми•>). Законодавчі 
референдуми за своєю юридичною природою подібні 

до конституційних референдумів. Конституції деяких 

країн, наприклад Болгарії, навіть не розрізняють ці види 
референдумів . Водночас закони за своєю юридичною си
лою поступаються конституції, тому винесення на всеук

раїнський референдум проекту закону чи його окремих 

положень передбачає їх винятково важливе значення для 

українського народу. Винесення на всеукраїнський ре

ферендум законопроектів , що потребують від виборчого 

корпусу спеціальних знань або вимагають термінового 
прийняття, недоцільне . Не допускається і проведення все

українського референдуму з питань щодо податків, бюд

жету та амністії (ст. 74 Конституції України), хоча світо
ва практика знає випадки винесення на загальнонаціо

нальний референдум питань, не традиційних для законо

давчих референдумів30 . 
Ініціювання всеукраїнського референдуму на вимогу 

громадян України слід розрізняти з іншим інститутом 
безпосередньої демократії - народною законодавчою 
ініціативою. На відміну від народної законодавчої ініціа-

е тиви, яка практикується в ряді країн, предмет народної 

-~ ініціативи виноситься не на розгляд парламенту, а на все
~ український референдум. 

~ Конституція України не визначає кола суб'єктів, наділе
"" них правом ініціювання всеукраїнського референдуму з 
Е: 
~ питань прийняття, зміни та скасування законів України 

·5_ або їх окремих положень . За Законом <<Про всеукраїнсь
о 

-~ кий та місцеві референдуми•> всеукраїнський референ-
" N дум з питань затвердження та скасування законодавчих 

;,; актів України проводиться на вимогу не менш як поло

·~ вини народних депутатів Верховної Ради України (п. 2 
>-. ст. І 3). Проект закону вважається ухваленим громадя-
"' ;:$ 

:;: 
r~ 30 Наприклад, в Уругваї більшістю голосів (53,3 %) на ре фе -
~ рендумі було ухвалено закон про амністію військовослужбовців, 
~ представників поліції та спецслужб, звинувачених у порушенні 
~ прав людини за часів правління в країні військової хунти ( 1973-
® 1985 рр . ) . 
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нами України, якщо за нього подано більшість голосів 

громадян з числа голосуючих на всеукраїнському рефе
рендумі. 

Всеукраїнський референдум з питань прийняття, зміни 
або скасування законів України не проводився. На дум

ку Г. Бочкарьова, якщо на всеукраїнському референдумі 
можна затверджувати Основний Закон, то прийняття зви
чайних та органічних законів повинно лишатися преро

гативою парламенту. Ця думка є слушною з огляду на 
те, що всеукраїнський референдум не може бути повснк

денним заходом прийняття всіх важливих державних 

рішень через його високу вартість. 

Законодавчі референдуми отримали визнання в роз
винених країнах з давніми демократичними традиція

ми -у Швейцарії, Італії, Данії, Новій Зеландії та США31 . 
Але навіть в цих країнах результати законодавчих ре
ферендумів не завжди були позитивними32 

Умови проведення всеукраїнських референдумів, пред

метом яких є затвердження законопроектів, упереджує 

винесення на голосування питань, що можуть бути вирі

шені традиційним шляхом, себто прийняттям законопро

екту Верховною Радою України . Це досягається обме
женням проблематики законопроектів, які можуть 

виноситися на всеукраїнський референдум (ст. 74 Кон
ституції УІ<раїни), та жорсткими вимогами щодо порядку ~ 
ініціювання всеукраїнського референдуму з питань прий- -~ 
няття, зміни чи скасування законів. 

<..., 
~ 

" ;:::" 

"' ~ 
~ 31 Законодавчі референдуми проводились і в колишніх ра

дянських республіках. Так. у жовтні 1998 р. у Латвії шляхом -5 
референдуму було внесено поправку до Закону про громадян- ~ 
ство щодо надання громадянства Латвії російськомовному насе- .9 
ленню республіки. 

-~ 
32 В Іт алії в 197 4-1979 рр. на 9 загальнонаціональних ре фе- <::; 

рендумах були затверджені парламентом закони, опротестовані ;} 
шляхом народної ініціативи, стосовно розлучень, боротьби >, 
з тероризмом тощо. В Данії на референдумі 1963 р. громадяни "" 
голосували з приводу законопроектів, які стосувалися права ~ 

держави на пріоритетну купівлю земель; права органів самовря- -~ 

дування першими скуповувати приміські території; обов'язку ~ 
нового власника маєтку мешкати на своїй території; права дер- -§
жави запобігати земельній спекуляції та розривати приписи про с., 
охорону довкілля. Всі законопроекти були відхилен і . @ 
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Предметом всеукраїнського референдуму можуть 

бути також питання, пов'язані з реалізацією права 
українського народу на самовизначення та входжен

ня України до державних федеративних та конфеде
ративних утворень, тобто міжнародно-правові пи

таняя. Конституція України не містить чіткого визначення 

предметів міжнародно-правових референдумів, вони пе

редбачені лише ст. 5 Закону України <<Про всеукраїнсь
кий та місцеві референдуми•>. Така ситуація свідчить про 
недосконалість законодавства про всеукраїнський рефе
рендум. 

Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р . реалі 
зував право українського народу на самовизначення та 
незалежне існування і виявив себе як форма національ

ного державотворення українського народу . 
Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. відбув

ся одночасно з виборами Президента України. Згідно із 
Постановою Центральної виборчої комісії з виборів 
Президента України та всеукраїнського референдуму від 
4 гру дня 1991 р. та протоколом про результати всеукра

їнсьt<ого референдуму Акт проголошення незалежності 

України був підтверджений абсолютною більшістю го
лосів громадян України, наділених активними виборчи
ми правами (28 804 071 громадянин від виборчого кор- . 

~ пусу України, який нараховував 31 891 742 громадянина) . 
-~ Проведення першого всеукраїнського референдуму 
~ сприяло міжнародному визнанню України як незалеж
~ ної суверенної держави та упередило можливість скасу-
1::! вання Акта проголошення незалежності України іншим 
ііі: о: шляхом, ніж проведення нового всеукраїнського референ-

·g_ думу відповідно до ст. 45 Закону України <<Про всеукра
;:: їнський та місцеві референдуми•>. Важливу роль в органі

.::; 
зації і проведенні першого всеукраїнського референдуму 

:g відіграло прийняття Закону України <<Про всеукраїнсь
g_ кий та місцеві референдуми•> від З липня 1·991 р., оскіль
~ ки ні Конституція УРСР 1978 р., ні Закон СРСР <<Про 
"' всенародне голосування (референдум СРСР)•> від 28 груд
~ ня 1990 р . , ні <<Декларація про державний суверенітет 
·1 УкраЇНИ•> від 16 липня 1990 р. не передбачали можливість 
~ 

~ проведення загальноукраїнського референдуму з питан-

-е- ня про реалізацію права українського народу на самовиз-
~ ® начення. 
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Світова практика легітимації національної незалеж
ності через всенародні референдуми майже завжди була 

успішною33 . Особливо активно референдуми з питання 
самовизначення проводилися в 1958-1961 рр . у період 

здобуття незалежності колоніальними країнами Африки 
та Азії . 

У деяких випадках суверенні держави шляхом про
ведення референдуму визначаються щодо приєднання до 
іншої держави на правах << вільно асоційованих територіЙ >> 
(референдуми в Співдружності Північних Маріанських 
Островів ( 1976 р . ) та Республіці Палау (1992, 1993 рр.) 
щодо приєднання до США, в Новій Каледонії (1987 р.) 
щодо приєднання до Франції, на Кокосових Островах 
(1984 р . ) щодо приєднання до Австралії та ін . ). 

Проте референдуми щодо самовизначення територій 
можуть мати неоднозначні наслідки, особливо якщо вони 

проводяться на спірних територіях за і ніціативою однієї 

із зацікавлених сторін . Так, у 1976 р . Франція ініціювала 

проведення такого референдуму на острові Майотта (Ко
морські острови). Міжнародні спостерігачі на нього не 
були допущені. За інформацією, наданою французькими 
інформаційними агенціями, 20 ООО осіб проголосували за 
приєднання острова до Франції. Всупереч протестам 

Коморських Островів в грудні того ж року Франція про
голосила острів Майотту територіальною одиницею ~ 
Франції. Генеральна Асамблея ООН засудила присутність -~ 
Франції у регіоні як втручання у внутрішні сnрави суве- ~ 
ренної держави - Коморських Островів, але ситуація ~ 
довкола острова Майотта залишається невизначеною ~ ;:: 
і досі . о:: 

Друга хвиля референдумів з реалізації права народів ·§. 
на самовизначення припала на 1990-1993 рр . На них .9 
відбулося правове закріплення незалежності республік 

колиШньої Югославії та республік, що входили до складу :g 
~ 
"< 
>, 33 Так, у Монголії на референдум 1945 р . було винесено пи-

<t> 
тання про незалежність й від Китаю; в Камбоджі у 1955 р . ~ 
відбувся референдум, на якому виборці більшістю голосів ~ 
(98,9 %) висловилися за незалежність держави; на французько- 1 
му референдумі 1958 р . Гвінея - колонія Франції- поставила ~ 
питання про надання їй незалежності. Переважна більшість фран- it 
цу зів (97 .2 %) висловилися за незалежність Гвінеї, а у 1961 р . о., 
в аналогічний спосіб було визнано незалежність Алжиру . @ 
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СРСР, в тому числі України. Але на відміну від референ
думів у колишніх колоніях не всі референдуми цього 

періоду були вдалими34 

В умовах інтернаціоналізації національного консти

туційного права та подальшої політичної, економічної та 
військової і_нтеграції в світі предметом референдумів 

дедалі частіше стають питання про ухвалення конкрет

них міжнародно-правових договорів. Конституція Украї
ни не передбачила проведення всеукраїнського референ
думу на такий предмет, хоча на ньому український народ 
міг би визначитися щодо інтеграції держави в політичні, 
еІ<ономічні та військові союзи з країнами СНД та Європи. 

Міжнародно-правові референдуми можуть мати як 

консультативний, так і обов'язковий характер. Вони про
водяться напередодні ратифікації міжнародних договорів 
з метою врахування ставлення населення до зовнішньої 

політики, що проводиться державою, та до їі окремих актів. 
Така практика широко поширена в Західній Європі 35 і у 
скандинавських країнах. Зокрема, І З листопада 1994 р. народ 
Швеції висловився на референдумі за вступ до ЄЕС. Але 
результати проведення референдумів з міжнародно-пра

вових питань не завжди однозначнР6 

Крім вступу до економічних міждержавних утворень, 

предметом загальнонаціональних референдумів може 

бути і входження держави до політичних та військових 

~ 
~ 34 На теренах колишньої СФРЮ у 1990-1992 рр. було прове-
;g_ дено референдуми, які легітимізували незалежність Словенії , 

Хорватії. Македонії, Боснії та Герцеговини, але водночас спричи
- ~ нились до низки зброй них конфліктів у регіоні. 
~ 33 Зокрема, у 70-х роках проведення міжнародно-правових ре-
-~ ферендумів передувало вступу європейських держав до ЄЕС . 
. ;._; У 1972 р . референдуми з цього питання відбулися з позитивни
· ~ ми результатами в Данії (63.3 %). Ірл андії (83,1 %), Франції 
~ (67,7 %) та з негативними у Норвегії (46.5 %), в 1975 р . - у 
~ Великій Британії (67.2 %). Друга хвиля міжнародно-правових 
"' референдумів у Євроnі відбулася в 1992 р . з приводу прийнят
:? тя nідписаної країнами ЄЕС Маастрихтської угоди. Більшістю 

-~ голосів Маастрихтська угода була підтримана народом Франції 
~ (51 ,5 %) та Ірландії (67 %). У Данії угода була ратифікована 
~ лише на nовторному референдумі. 
~ :!б Наприклад, у Швейцарії більшість виборців у 16 кантонах 
~ висловилася проти вступу країни до ЄЕС. 

110 



міжнародних організацій. Так, у 1986 р. народ Іспанії 

більшістю голосів (56,9 %) висловився за вступ країни 
до НАТО. 

Розширення кола предметів загальнонаціональних 

міжнародно-правових референдумів - позитивне яви

ще, але їх проведення доцільне лише за умови дотриман

ня демократичних принципів їхньої організації . Історії 

відомі приклади, коли референдуми з міжнародно-право

вих питань, по суті, легітимізували антидемократичні 

рішення військових режимів (наприклад, референдуми 
1934 і 1938 рр. у Німеччині). 

Відкритою лишається проблема визначення переліку 

міжнародно-правових договорів, які не можуть бути пред

метом всеукраїнського референдуму. Одностороння де

нонсація договорів, які стосуються міжнародних гарантій 

безпеки у регіоні або невикористання ядерно·і зброї, може 

стати причиною ескалації напруження в регіоні. У цьо-
му аспекті слушною є позиція, висловлена П. Саладіним 
на колоквіумі в м. Лозанна (Швейцарія). На думку право
знавця, міжнародні угоди, що принципово не можуть бути 

денонсованими на національному рівні, наприклад, Віден

ська конвенція про міжнародні угоди, не підлягають ви

несенню на референдуми Міжнародні договори, які мо

жуть бути денонсованими , повинні визнаватись предметом 

загальнонаціональних референдумів у випадІ<у невідповід- .о 
.9 ності їхніх положень тексту Конституції країни. ;,; 

Враховуючи позитивний досвід європейських кра·ін ~ 
у проведенні міжнародно-правових референдумів , можна ~ 
спрогнозувати, що новий закон про всеукраїнський рефе- ~ 
рендум розширить коло питань у сфері міжнародно-пра- "' 
вових відносин за рахунок законодавчого закріплення ·2-
референдумів з питань ратифікації ци денонсації міжна- -~ 
родних договорів про входження Укра'іни до міждержав- .N 

них, політичних, економічних та військових об'єднань та -~ 
міжнародних договорів, які можуть бути денонсовані у ;} 
зв'язку з невідповідністю їх положенням Конституції » 

"' України. ~ 
Конституція України в ст. 73 передбачає проведення ;:';, 

·'С> 
всеукраїнського референдуму з питання про зміну тери- ~ 

торії України. При цьому Конституція наголошує, що ад- ~ 
-е-міністративно-територіальні питання вирішуються вик

лючно на всеукра.інському референдумі. Рішення місцевих 
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органів державної виконавчої влади або органів місце

вого самоврядування з питань територіальних змін є не

дійсними і не мають юридичної сили. 

Вітчизняна конституційна практика не має досвіду 

проведення всеукраїнських референдумів з адміністра
тивно-територіальних питань та зміни державних кор

донів. За радянської доби Українська РСР всупереч історії 
світового федералізму була наділена не тільки держав

ним суверенітетом, а і правом вільного виходу з СРСР. 
Проте законодавство країни водночас забороняло вино

сити на референдум питання про зміну статусу тери

торій, цілісності республік, автономних областей та авто

номних округів. 

Проголошення незалежності України не зняло питань, 
пов ' язаних з можливою. зміною території держави. Не
стабільність політичної та економічної ситуації у дер
жаві, складні відносини центру і регіонів та багатоетніч

ний склад громадянського суспільства змусили законо

давця віднести питання територіальних змін до компе

тенцїі всеукраїнського референдуму. 

Референдуми з адміністративно-територіальних питань 

рідко проводяться на предмет зміни кордонів держави, 

оскільки це є темою міжнародних плебісцитів . На зазна

чені ж референдуми здебільшого виносяться питання щодо· 

.о надання території компактного проживання національ
~ ної меншини статусу автономїї37 . ·;;: 
~ Отже, адміністративно-територіальні референдуми є 
~ перспективними з огляду на доцільність їх проведення в 

~ Україні. Проте процедура організації і проведення таких 
;:: 
<>: всеукраїнських референдумів вимагає подальшого вдос-

.§- каналення законодавства про всеукраїнський референ

Е дум. Зокрема , суб'єктами ініціювання таких референдумів 
-~ .... повинні бути народ України за умови збору підписів не 
,;:: менш як З млн громадян України, наділених активним 
~ 

~ 37 Зокрема, в Ісnанїі nитання надання автономного статусу 
"" Країні Басків і Каталонії було вирішене у 1979 р. на загально
;:~ національних референдумах . Переважна більшість голосуючих 
~ · ~ висловилася за автономний статус цих nровінцій, який nередба-
~ чав їхнє nраво на самоврядування. Позитивне вирішення про
- блеми дало змогу урядові Ісnанії ініціювати референдуми на nред
~ мет регіональної автономії Андалузії ( 1980 та 1981 рр.) та Галісії 
@ (1980р.). 
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виборчим правом, або не менш як дві третини народних 
депутатів України від конституційного складу Верхов

ної Ради України. Позиція Х. Берана, який наполягає на 
об'єктивності результатів адміністративно-територіаль

них референдумів лише за умови участі в них виборців 

регіонів, визначених сепаратистами38 , неприйнятна для 
України , оскільки вона суперечить основним конституцій

ним нормам нашої кра·іни . 

Результати всеукраїнського референдуму з питань 
щодо зміни території держави, враховуючи важливість 

цього предмета, слід визнавати об ' єктивними, якщо у ньому 
візьмуть участь не менш як дві третини громадян Украї
ни, внесених до списків для голосування . Порядок опуб

лікування та впровадження у дію рішень адміністративно

територіального референдуму має відповідати положен

ням глави 5 Закону України <<Про всеукраїнський та 
місцеві референдуми•>. 

Аналіз предмета всеукраїнського референдуму з 
адміністративно-територіальних питань свідчить, що пи

тання зміни кордонів держави чи надання визначеній 
території статусу автономії є досить складним і неодноз

начним . Світовий досвід доводить можливість викорис
тання цих референдумів певними політичними силами 

для пропагування сепаратистських ідей . Тому пробле-
ма адміністративно-територіальних референдумів вима- ~ 

<::; 
гає створення досконалої законодавчої бази в національ- ·;;; 
ному праві щодо їх організації і проведення, яка б упе- ~ 
реджувала можливість прийняття неконституційних ее- 1:? 
паратистських рішень. ~ 

Російські вчені виділяють особливий різновид адмініст- а: 
ративних референдумів - референдум з питань ад- ·~ 
міністративно-правового управління . Одним з предметів .§ 
таких референдумів називають голосування з питань зміни 

національного адміністративного законодавства39 . Але ви- :§ 
діляти адміністративно-правові референдуми як окремий ~ 

>, 

;:: 
38 Беран Х . Кто должен иметь право голоса в референдумах ~ 

по самоопределению І І Радуга (зет . ) . - 1990. - .N'2 8. - ·;;:! 
с. 28 . .., 

~ 39 Наприклад, у Швейцарії через референдум 4 грудня 1988 р . -9-
було введено в дію закон про обмеження кількості іноземців , ~ 
які можуть отримати право на проживання в країні . @) 
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вид загальнонаціональних референдумів недоцільно, 

оскільки їх предметом є прийняття чи зміна закону, а отже, 

вони , по суті, є різновидом законодавчих референдумів . 

Всеукраїнський референдум може бути проведений і 
щодо дострокового припинення повноважень Верховної 

Ради чи Президента України (ст. 1З Закону <<Про всеук
раїнський та місцеві референдуми >>) . Конституція Украї
ни не закріплює можливість проведення таких референ

думів, але спроби їх ініціювати мали місце у 1992, 199З , 

1996 та 1998 роках. 
Перша така спроба достроково припинити повнова

ження Верховної Ради України припала на початок 1992 р. 
Всеукраїнський референдум відповідно до статей 17 та 
20 Закону <<Про всеукраїнський та місцеві референду
МИ>> ініціювався українським народом з питання: <<Ви за 

дострокове припинення повноважень Верховної Ради Ук
раїни після дострокових виборів парламенту України у 
1 99З році;>,> . Реєстрацію ініціативних груп цього всеук
раїнського референдуму та підрахунок загальної кількості 
підписів громадян України, які вимагають його прове

дення, згідно з Постановою Президії Верховної Ради 

України від З січня 1992 р. було покладено на Централь
ну виборчу комісію з виборів народних депутатів Ук

раїни, яка одночасно виконувала функції Центральної 

комісії з проведення всеукраїнського референдуму. На 

21 грудня 1992 р . загальна кількість зібраних підписів 
на підтримку референдуму не досягла З-мільйонної кво
ти, передбаченої Законом Внаслідок цього референдум 

~ не проводився . 

; Причиною ініціювання всеукраїнського референдуму 
~ 199З р. була соціально-економічна криза в Донбасі та 
.!; інших регіонах України і протистояння між законодав-

чою та виконавчою гілками влади щодо шляхів ·~-~ подо

:g лання. Згідно з постановою Верховної Ради України від 
~ 17 червня 199З р. << Про проведення всеукраІнськоrо ре
~ ферендуму щодо довіри (недовіри) Президенту, Верховній 
"' Раді УкраїнИ>> всеукраїнський референдум мав бути 
~ проведений як консультативний (дорадче опитування 

·~ громадян України). Передбачалося, що в разі , коли 
<>.> 

~ більшість виборців, які братимуть участь у голосуванні, 

~ висловляться проти довіри Президенту України чи Вер
~ хавній Раді України, парламент відповідно до законодав-

11 4 



ства призначить дострокові вибори . Згідно з постано
вою Центральної комісії з всеукра·інського референдуму 

,Ng І О від 9 серпня 1993 р. була призупин ена дія й поста
І ІОВ , прийнятих на засіданні 29 липня 1993 р . , а на сьомій 
се сії Верховної Ради України вдалося виробити компро

місну стратегію щодо подолання кризи. В такий спосіб 
конфлікт між Верховною Радою України і Президентом 
України було залагоджено. Вже 24 вересня 1994 р. був 
оголошений Закон України <<Про дострокові вибори Вер
ховної Ради України і Президента УкраЇНИ>>, п . І якого 
скасував постанову Верховної Ради від 17 червня 1993 р . 
<< Про проведення всеукраїнського референдуму щодо 
довіри (недовіри) Президенту, Верховній Раді України >> . 
Всеукраїнський референдум 1993 р . також не було про
ведено, але його ініціювання сприяло пошуку компроміс

них конструктивних варіантів виходу з кризи . 

Чергова парламентська криза 1996 р., зумовлена зволі
каннями Верховної Ради України з прийняттям нової 

Конституції , дала підстави Президенту України ініціюва
ти всеукраїнський референдум з питання прийняття на 

ньому Конституції. 
У цьому разі питання про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України на референдум 

не виносилось, але після прийняття на ньому Консти
туції авторитет парламенту був би суттєво підірва- ~ 
ний. Це спричинилось до оперативного прийняття Кон- ·~ 
ституції Верховною Радою, після чого Президент ~ 
скасував свій Указ про проведення всеукраїнського ~ 
референдуму. · ~ 

"' Спроби ініціювати всеукраїнський референдум з пи- "' 
тань , що опосередковано стосувал ися до в і р и (н едовіри) ·~ 
Верховній Раді України та Президенту України, мали місце .~ 
і в 1998 р . Зокрема , в жовтні 1998 р. Президент Украї- .N 

ни висловив наміри ініціювати всеукраїнський рефере н- ·~ 
дум з питання позбавлення народних депутатів України ;} 
депутатської недоторканності, а в листопаді того ж року » 

"' деякі депутати Верховної Ради закликал и до збору 

підписів громадян України на підтримку проведення ре- ~ 
:u 

ферендуму на предмет дострокового припинення повно- ~ 

важень Президента Л. Д. Кучми. ~ 
На зборах виборців у ряді міст Хмельницької, Пол- ~ 

с... 
тавської, Черкаської, Запорізької , Херсонської та Донець- @ 
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кої областей було утворено ініціативні групи по прове

денню цього референдуму, але Центральна виборча ком
ісія відмовила їм у реєстрації, мотивуючи своє рішення 

невідповідністю Закону про референдуми нормам чин
ної Конституції. 

Погоджуючись із думкою голови Центральної вибор
чої комісії, що полеміка з ініціюванням всеукраїнського 

референдуму в 1998 р . мала радше політичний, ніж пра
вовий.характер, слід водночас зазначити, що вищезгадані 
події підтвердили відсутність механізму правового регу
лювання всеукраїнського референдуму з інституційних 

питань. 

Наведені приклади дають підстави говорити, що ініцію
вання всеукраїнського референдуму з питань достроко
вого припинення повноважень Верховної Ради або Пре
зидента, незважаючи на суб'єкта, який його ініціює (народ, 
парламент або глава держави), має за мету тиск на Вер
ховну Раду України або Президента України. 

Водночас у разі їхнього правильного законодавчого 
оформлення інституційні референдуми можуть бути ефек

тивним елементом системи стримувань чи противаг між 

законодавчою владою та главою держави і запобігати 

як узурпації влади парламентом або главою держави, 
так і перетворенню демократії на анархію . 

~ В інших випадках референдуми з питань достроково-' 
·§ го припинення повноважень парламенту або глави дер
~ жави можуть призвести до кризи у громадянському 

і:} суспільстві й стати зброєю президентів, засобом тиску 
~ на парламент (у 1993 р. - в Російській Федерації, 
.~ в 1996 р. -у Білорусі). 
~ Предмети референдуму щодо довіри (недовіри) зако-
;:: 

. ~ надавчому органу або главі держави нерідко можуть бути 

.;_; сформульовані опосередковано, але результати р€ферен

·~ думу в будь-якому разі легітимізують (не леrітимізу
~ ють) варіант вирішення проблеми, запропонований ініціа
~ тором проведення референдумів. Тим самим ініціатор 
~ nроведення референдуму визначається не лише щодо 

.~ запропонованого рішення, а й затверджує власний кон-
~ ституційно-правовий статус, не завжди легітимний . Такі 
~ референдуми, як правило, носять консультативний харак
~ тер і отримали назву <<референдуми плебісцитноrо ха

@) рактеру>> . 
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В Україні такі референдуми не проводились. В інших 
країнах вони застосовувались нерідко . Наприклад, за часів 
чинності французької Конституції 1958 р . Президент 
Шарль де Голль кілька разів проводив референдуми з 

важливих питань державного життя, але щоразу їх пред
мет прямо чи опосередковано стосувався статусу самого 

Президента . 
Отже, всеукраїнський референдум з питання довіри 

(недовіри) Верховній Раді України та Президенту Украї
ни має перспективи проведення в Україні за умови дот
римання демократичних засад його організації. Непри
пустимою є ситуація продовження шляхом всеукраїн
ського референдуму повноважень парламенту та глави 

держави. Референдуми з цього приводу проводились у 
державах Східної Азії, але цей досвід неоднозначний, ос
кільки референдуми в даному разі, по суті, відмінювали 

іншу форму безпосередньої демократії - загальнонаціо
нальні вибори40 . 

Референдуми щодо подовження повноважень глави 

держави, характерні переважно для держав Азії та Аф
рики, почали застосовуватися і в країнах, що утворилися 
після розпаду СРСР. Так, Президент Узбекистану І. Карі
мов у 1995 р. ініціював загальнодержавний референ 

дум, результати якого дали йому змогу продовжити свої 

повноваження. "' 
З метою упередження конфлікту між законодавчою - ~ 

владою та главою держави було б доцільним закріпити ~ 
в законодавстві про всеукраїнський референдум непри- ~ 
пустимїсть предмета референдуму з питань продовжен- ~ 

ня повноважень глави держави чи парламенту України 
::; 

поза терміни, передбачені Конституцією України. 

•N 

40 У 1965 р. виборчий корпус Єгипту на загальнонаціональ- ,::; 
~ ному референдумі nідтримав політику Президента Г. А. Насера ~ 

(99,8 %); у 1976 р . абсолютною більшістю голосів (99 ,9 %) » 
референдум продовжив термін повноважень Президента А. Са- "' 
дата, а після його загибелі на загальнонаціональному референ- 5іі 

;::" 
думі було обрано нового Президента Х. Мубарака, що згодом 'І:> 
nереобирався на референдумах у 1987 та 1993 рр . Плебісцитні іі3 

~ 

референдуми проводилися також у Сирії. В 1978 та 1985 рр . -6. 
Президент Х. Асад провів два референдуми щодо продовження ~ 
своїх nовноважень на nосту глави держави. ® 
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В останні десятиріччя у світі спостерігається тенден 

ція винесення на загальнонаціональні референдуми 

соціальних, моральних. релігійних та етичних питань. 

Об'єктивність результатів таІ<ИХ голосувань досить ви
сока, оскільки відсоток виборців, які беруть у них участь, 

як правило, вищий, ніж у випадках , коли предметом рефе
рендуму є абстрактні правові проблеми. Відповідь гро 

мадянина на конкретні питання , які стосуються загаль

нолюдських проблем, базується на особистому досвіді й 
меншою мірою визначається впливом агітації . Адже дум

ка громадянина щодо припинення шлюбу, добровільного 

переривання вагітності, використання ядерної енергети

ки чи порядку роботи казино на момент досягнення ним 

повноліття є вже сформованою . 

На Заході коло таких питань, що виносяться на рефе
рендуми, є досить широким. Часто предметом референ
думів стає свобода моральної поведінки громадян. Так, 

в Італії у 197 4 р. відбувся референдум щодо запровад
ження в країні цивільних розлучень, а у 1992 р. в Ірландії 
провели референдум з лібералізації приписів, які заборо

няли аборти . Референдуми з моральних питань часто 
проводяться в США. З 1912 по 1976 р. у 26 штатах країни 
відбулося 155 таких референдумів. Іноді на розсуд елек
торату виносяться нетрадиційні питання. Так, у 1994 р. у 

~ штаті Орегон на референдумі було прийнято закон, ЯІ<ИЙ 
.g дозволяє застосовувати евтаназію до безнадійно хворих 

:>: 
~ людей. 
~ Предметом загальнонаціональних референдумів ста
~:; ють і питання щодо промислового використання сучас

~ них досягнень науки та техніки. Зокрема, на референ
.5. думі в Австрії (1978 р.) та Швеції (1980 р . ) вирішувались 
о 

-~ питання щодо подальшого використання ядерної енерге-
тики та експлуатації АЕС. На референдумі в Австрії 

'N 

.;:; приймалось рішення про введення в експлуатацію вже 

~ Збудованої АЕС в містечку Звентендорф поблизу Відня. 
>; Незначна більшість громадян (50,4 7 %) висловилася 
"' проти відкриття АЕС. Наслідком цього <<побутового>> 
~ референдуму стала політична поразка соціал-демократич

'~ ного уряду Австрії. Референдум у Швеції стосувався 
"' ~ подальшої експлуатації 12 діючих в країні АЕС. Більшість 
~ громадян висловилися за їх поступову консервацію, а до 
~ 20 l О р. - за повну відмову від ядерної енергетики. По-
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зиція громадян змусила соціал-демократичний уряд роз

робляти інші концепції використання енергоджерел та 
підвищити свою увагу до збереження довкілля. 
У Швеції, Нідерландах та Великій Британії на націо

нальних референдумах у 1970-1980 роках вирішувало

ся навіть питання npo гуманні умови утримання курей. 
Інколи рішення таких референдумів гальмують вnровад
ження досягнень науково-технічного nрогресу, але вра

хування думки народу nри nрийнятті урядом відnовід

них рішень з цього nриводу є nоказником рівня 

демоІ<ратичного розвитку громадянського суспільства та 

держави. 

На загальнодержавних референдумах іноді вирішують
ся конкретні nитання регламентації сусnільного життя . 

Так, у Новій Зеландії в 1949 р. відбувся референдум 
щодо зміни часу відкриття готелів та ресторанів і роз

ширення сфери дії тоталізатора, а в 1967 р . громадяни 
цієї країни nроголосували за nодовження часу продажу 
алкогольних наnоїв. 

Референдуми щодо розв'язання конкретних публіч
них справ на місцевому рівні широко застосовуються в 

США. Так, у 1972 р. в штаті Колорадо більшість голосу
ючих (2/3) висловилася nроти самоінвестування за ра
хунок введення додаткового nодатку зимових Олімnійсь-

~ ких ігор в столиці штату - м . Денвері. У штаті _ 
Массачусетс на референдумі 1982 р . виборці nроголосу- ·~ 

і3 
вали за відновлення смертної кари. Uього ж року пере- <::> 

важна більшість громадян штату Каліфорнія висловила- ~ 
ся nроти обов'язкової реєстрації вогнеnальної зброї. ~ 

Референдуми з nублічних nитань не знайшли засто- "' 
сування ні в Україні, ні в більшості держав, що утво- ·~ 
рилися після розпаду СРСР. В країнах перехідного типу .;:: 
такі референдуми є фінансово невиправданими і можуть 

сnричинити кризові явища у сусnільстві. В nерспеІ<Тиві ·~ 
в УІ<раїні можуть проводитися всенародні голосування з ~ 

~ питань екологічної безпеки та подальшої ексnлуатації АЕС. 

Законодавство встановлює обмеження предметів 
загальнонаціонального референдуму. Такі обмеження ;;;, 

rt:) 

закріплюються як конституціями, так і спеціальними за- ~ 
конами про референдуми. Закон може визначати лише gz. 
коло питань - nредметів референдумів, виключаючи ~ 

Q... 
таким чином винесення на всенародні голосування інших @ 
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питань. Так зроблено, наприклад, в Законі Республіки 

Грузія << Про референдум>> від 29 грудня 1991 р. 
Проте було б помилкою вважати, що в країнах, де 

законодавчо не передбачено обмежень щодо предмета 
референдуму, фактично кожне питання може на нього 

виноситись . На думку О . Патшалека, попередня оцінка 
предмета референдуму має проводитись вищими судами 

та конституційними комісіями . В європейських країнах 
попередній контроль допустимості предмета для вине
сення на всенародне голосування здійснюється консти

туційними судами чи спеціальними інстанціями . 

Щодо питань, як і не можуть вирішуватися через ре

ферендум, в конституційному праві існує сформована дум
ка . Але в кожній країні коло таких питань визначається 
окремо . Наприклад, в більшості країн шляхом референ

думів не можуть вирішуватися фінансові питання . В 

Швейцарії ж передбачено проведення всенародних голо
сувань в сфері фінансово-бюджетних відносин у випад

ку виділення державних кредитів понад визначену в 

бюджеті суму . 

Конституція України в ст. 74 забороняє проведення 
референдуму щодо законопроектів з питань податків, 

бюджету та амністії . 
Крім Основного Закону, перелік питань всеукраїнсь

Е кого референдуму обмежує і Закон <<Про всеукра'інсь
-~ кий та місцеві референдуми >> . Так, на всеукраїнський pe
t; ферендум не можуть виноситися питання, віднесені 

~ законодавством України до відання органів суду і про
І:! куратури; питання амністії і помилування; питання про 
і:: о; застосування державними органами України надзвичай-

-~ них і невідкладних заходів щодо охорони громадського 

;::: порядку, захисту здоров'я та безпеки громадян ; питання, 
-~ пов ' язані з обранням , призначенням і звільненням поса-

:g дових осіб, що належать до компетенції Верховної Ради 
~ України, Президента України та Кабінету Міністрів Ук
>. раїни . 
~ Обмеження питань, які виносяться на всеукраїнський 
~ референдум , в цілому такі ж, як і в інших демократич
~ них країнах, проте існують і винятки . Зокрема, Конститу
~ ція Італії в ст . 73 не припускає виносити на референдум 

"'g- питань щодо ратифікації міжнародно-правових актів, а Кон
~ ституція Угорщини забороняє виносити на всенародні 
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голосування питання здійснення зобов'язань, покладених 

на державу за опублікованими міжнародними договора

ми. Досить широким є перелік питань, що не можуть 

виноситися на загальнофедеральний референдум в Росії. 
Відповідно до федерального конституційного закону <<Про 
референдум Російської ФедераціЇ•> від 10 жовтня 1995 р. 
предметом референдуму не можуть бути питання щодо 

зміни правового статусу суб'єктів РФ; дострокового 
припинення чи продовження повноважень Президента, 
Федеральних зборів; прийняття і зміни федерального 
бюджету та внутріШніх фінансових зобов'язань держави ; 
введення, зміни і скасування федеральних податків та 

зборів, а також звільнення від їх сплати; амністії і поми
лування; прийняття надзвичайних заходів щодо охоро
ни здоров'я та безпеки громадян; щодо загальноприйня

тих прав і свобод людини та громадянина та 

конституційних гарантій їхньої реалізації. 
Аналіз кола питань, що не можуть виноситися на за

гальнодержавні референдуми, дає підстави говорити про 

недоцільність всенародних голосувань з питань, які ви

магають професійних знань та оперативного вирішення, 

відповідь на які заздалегідь передбачена; бюджетно-фінан
сового характеру та стосовно податків і податкових пільг; 

амністії та помилування; застосування невідкладних за

ходів щодо забезпечення громадського порядку та зда- ~ 
ров'я і безпеки людей ; про обмеження прав і свобод -~ 
людини і громадянина згідно з міжнародно-правовими ~ 
договорами . ~ 

Крім зазначених обмежень, застосування загальнона- ~ 

ціанальних референдумів потребує особливих сприят- о: 
ливих умов для їх організації і проведення. На думку ·2-
В. С. Коробєйнікова, такі умови визначаються цивілізо- _g 
ваними взаємовідносинами між державою і громадяни- ·;;; 
ном, раціональною моделлю поділу влади та відпрацьова- <:; 

ними стосунками центру і регіонів. Неприпустимою є ~ 
практика апеляції до народу у випадках кризи в грома- » 

::0 
дянському суспільстві з метою перекладення на народ ::! 

відповідальності за суперечки між гілками влади. ~ 
'"t) 

Закон <<Про всеукраїнський та місцеві референдумИ>> ;х: 
:5_ 

в ст. 8 визначає демократичні засади підготовки і про- "' 
ведення референдумів. Було б доцільним законодавчо ~ 

о., 
закріпити і умови, за яких всеукраїнський референдум ® 
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не може призначатися (проголошуватися), а у випадку 
його проведення його результати не можуть бути виз

нані дійсними. 

Так, всеукраїнський референдум не можна проводити 

під час а1щій громадянської непокори; впровадження в 

державі воєнних та надзвичайних станів; міжетнічних 

та міжконфесійних конфліктів; стихійного лиха та за умов 

відкритого протистояння між гілками влади або між цен 

тром та регіонами. Зазначене положення слід закріпити 
у новому законі про всеукраїнський референдум. 

Предмет всеукраїнського референдуму потрібно роз

межовувати з предметами місцевих референдумів. Згідно 
із Законом України <<Про всеукраїнський та місцеві ре
ферендуми>> 1991 р. предметом місцевих референдумів 
є прийняття, зміна та скасування рішень з питань, відне

сених законодавством України до відання місцевого са

моврядування відповідних адміністративно-територіаль

них одиниць; прийняття рішень з приводу постанов 

місцевих рад народних депутатів та їх виконавчих і роз

порядчих органів (ст. 4). Неприпустимою є взаємозамі
на предметів всеукраїнського та місцевих референдумів. 

Вирішення місцевими референдумами питань, що нале

жать до компетенції всеукраїнського референдуму, не

можливе, оскільки результати таких референдумів не 

~ мають юридичної сили (ст. 61). Проте навіть можливість 
-~ ініціювання такого референдуму є неприпустимою, оскіль
~ ки голосування на місцевому рівні із загальнодержавних 

~ питань може викликати негативний суспільний резонанс. 
<::J Так, у разі ініціювання такого референдуму сепаратиста
і:: 
о; ми він може стати засобом поширення антиконституцій-

.§. них протиправних поглядів, фактором дестабілізації гро-

мадянського суспільства . . 9 
"Аналіз предметів всеукраїнс-ького референдуму дає 

:§ змогу зробити наступні висновки. 
<::J 
е- Предметом всеукраїнського референдуму є комп-
>; лекс найважливіших проблем державного і суспіль
"' ного життя, щодо яких громадяни України вислов
~ ;;, люють свою думку у визначеній процесуальній 

·~ формі. Предмет референдуму на етапі голосування в 
~ цілому тотожний поняттю його об'єкта. 

"§- Предмет всеукраїнського референдуму потрібно 
~ розмежовувати з формулою всеукраїнського рефе-

122 



рендуму, тобто питанням, що виноситься на голосу

вання . При цьому формула референдуму може бути не 

лише тотожною його предмету, а й може вказувати на 

нього. 

Всеукраїнські референдуми за предметом можуть 

поділятися на конституційні, законодавчі, міжна 

родно-правові, адміністративно-територіальні та 

інституt{ійні (з питань дострокового припинення по
вноважень парламенту або глави держави) . Крім пред
метів, окреслених Конституцією України та Законом про 

референдуми, на всенародні голосування можуть виноси

тись питання , щодо яких законодавство не містить обме

жень. 



Порядок проведення 

всеукраїнського референдуму 

4.1. Основні стадії організації 
та проведення всеукраїнського 
референдуму 

Законодавство про всеукраїнський референдум як 
сукупність матеріальних і процесуальних юридичних 

норм встановлює порядок його ініціювання, призначення 
(проголошення), підготовки та проведення. 

Дотримання встановленої законодавством процедури 
організації та проведення всеукраїнського референдуму 
є необхідною умовою адекватного відтворення в норма

тивно-правовому акті владного волевиявлення народу, тоді 

~ як порушення зазначених процесуальних норм або їх 

·~ неадекватне тлумачення призводять до спотворення, ви
~ холощення самої ідеї народного суверенітету . 

& Дослідження процесуальних проблем організації та 
~::~ проведення загальнодержавних референдумів у радянсь
~ 
<>: кий період мали переважно схоластичний характер, що 

·g. пояснюється відсутністю досвіду проведення таких pe
.g ферендумів в СРСР. Після проведення загальнонаціо
.,.. нальних референдумів у колишніх союзних та автоном

,~ них республіках СРСР дослідження процесуальних 
~ проблем організації та проведення цих референдумів 
>. відновилис·я на якісно новому рівні . 

~ Аналіз поглядів учених на процесуальні проблеми 
;;, загальнодержавного референдуму свідчить про недостат-

11 ню дослідженість цього питання . Зокрема, не існує навіть 
~ 

§- єдиної точки зору щод~. поняття процедури загальнодер-

~ жавного референдуму . Ії визначають як порядок призна
~ чення, підготовки і проведення референдуму, референдар-
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ний (референдний) процес тощо. Запропоновані визна
чення можуть вживатися в науковому обігу за умови 

розкриття їхнього змісту . 
При визначенні порядку організації та проведення 

всеукраїнського референдуму потрібно уникати ототож

нення процедури референдуму із процедурою виборів 
та законотворчим процесом. Слід зазначити, що деякі 
вчені якраз наполягають на ідентичності процедури за

гальнодержавного референдуму із законотворенням. 

Зокрема, С. Нечаєва поділяє процедуру референдуму на дві 
стадії: правопідготовчу (процес з приводу референдуму) і 
правотворчу (процес референдуму). Болгарський вчений 
Б. Спасав пропонував виділяти такі фази референдуму: 
а) законодавча ініціатива; б) обговорення законопро
екту; в) голосування за закон41 • Можна погодитися з 
вченими щодо подібності законотворчого процесу й по
рядку проведення референдуму, але рішення загальнодер

жавного референдуму відрізняються за своєю правовою при

родою від законів, прийнятих парламентом. Проте запро
поновані стадії процедури проведення референдуму не охоп

люють його організаційно-правові аспекти. 

Інші вчені ототожнюють порядок організації і прове
дення загальнодержавного референдуму з виборчим про

цесом. Але ці процедури, включаючи ідентичні стадії, сут
тєво відрізняються за своїми предметами, що зумовлює й ;g 

t; 
відмінності порядку організації та проведення референ- ·~ 

думу і виборчого процесу. ~ 
Аналіз точок зору щодо порядку організації та прове- ~ 

дення загальнодержавного референдуму засвідчує по- ~ 

єднання в цій процедурі багатьох рис, притаманних як о; 

законодавчому процесу, так і процедурі виборів за наяв- ·§. 
ності в ній невід'ємних специфічних ознак . .9 

Процедура організації та підготовки всеукраїнського 
референдуму включає ряд послідовних стадій, врегульо- ·~ 
ваних процесуальними конституційно-правовими норма- ~ 
ми, закріпленими в законодавстві про всеукраїнський >. 

"" референдум. Юридичний зміст цих стадій визначає пра- ~ 
вову природу всієї процедури всеукраїнського референ- ~ 

~ 
думу . ~ 

41 Спасов Г. Особенности на законодателния процес при рефе
рендума І І Социалистическо право.- 1984.- NQ 12.- С. 4. 
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Щодо основних стадій процедури загальнqдержавно

го референдуму вчені не дійшли єдиної думки. Зокрема , 
Ю В. Крилов виділяє такі стаді} рефе·рендуму: призна

чення та підготовка референдуму; агітація за цілі рефе

рендуму; проведення голосування; повторне голосуван

ня (факультативна стадія). Запропонована модель в 
цілому відображає основні стадії процедури референду

му, але при цьому не охоплює ряд етапів, зокрема тик, які 

передують призначенню референдуму та реалізації його 
рішень. 

Вдалою є модель 11роцедури референдуму Ю. А. Дмит
рієва та В. В. Комарової. Вони пропонують не тільки 

перелік стадій процедури референдуму, а й визначають 

основні етапи на цих стадіях. При цьому вчені назива
ють такі стадїі проведення референдуму: а) підг.отовка 
референдуму; б) проведення референдуму; в) реалі·зація 
його рішень . 

,На думку М. І. Ставній"Іук·, референдний процес (іноді 
його називають референдарним процесом) складається 
з відносно самостійних процедур , що здійснюються у такій 

послідовності: а) призначення референдуму; б) підготов
ка і проведення референдуму; в) голосування і визначен
ня підсумків референдуму; г) опу.блікування та введення 
у дію законів та інших рішень·, прийнятих на референ-· 

;g думі . 
. g Ця модель змістовна та логічно послідовна. АЛе в 
~ разі їі перенесення на процедуру всеукраїнського рефе

~ рендуму слідтоварити не тільки про призначення всеук
"" раїнеького референдуму, а й про його проголошення відпо
; ві;дно до норм Конституції України . 

·5.. За Законом <<Про всеукраїнський та місцев і референ-
а 

.~ думи >> процедура всеукраїнського референдуму включає 
такі процесуальні стадії: ініціювання референдуму; його 

:§ призначення (проголошення); утворення дільниць для 
2. голосування; утворення комісій із всеукраїнського рефе
;;; рендуму; . реєстрація громадян, · які мають право брати 
<~:> участь у ньому; ariтaцisr за його ці:лі; гоvюсування ; . підра
~ хунок голосів та визначення його результатів; опубліку

·] вання, введення в дію , зміна або скасування його рішень . .., 
~ В разі народного ініціювання всеукра·інського _ референ-

~ 
0.. 
@ 

думу у:творюються додаткові стадії : .створення та реєст
рація ініціативних : груп; збирання підписів громадян 
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України на підтримку проведення всеукраїнського рефе
рендуму; підрахунок та перевірка цих підписів та ін. 

Кожна із зазначених стадій врегульована відповідними 
правовими нормами Закону про референдуми. Проте 
наведений перелік стадій не вичерпує змісту процесу

ального провадження всеукраїнського референдуму. 

Зокрема, ні Конституцією України, ні Законом про 
референдуми не визначається стадія реалізації рішень 
всеукра·інського референдуму. Її наявність логічно випли
ває з юридичної сили рішень всенародного голосування, 

реалізація яких носить комплексно-правовий характер, 

властивий реалізацїі інших законів. Крім того, при підго
товці всеукраїнського референдуму не виключається 

можливість проведення всенародних обговорень. 

Аналіз визначених Законом про референдуми проце
суальних стадій всеукраїнського референдуму, а також 

аналіз стадій, Законом не визначених, але логічних з ог
ляду на правову природу процесуального провадження 

всеукра·інського референдуму, дає можливість визначити 

три основні стадії всеукраїнського референдуму - підго
тов<щ, осн.овн.у та завершальну . Кожній із цих стадій 

властиві певні етапи, сутність яких визначає зміст про

цедури всеукраїнського референдуму . 

1. Підготовча стадія: 
® ініціювання всеукраїнського референд.уму; :=: 

.§ ® інформування громадян про його ініціювання; ::: 
® агітація <<За•> або <<п роти •> винесення визначеного ~ 

питання на всеукраїнський референдум; ~ 

® всенародні або парламентські обговорення (факуль- ~ 
тативний етап). ~ 

2. Основна стадія: ·~ 
® призначення (Проголошення ) всеукраїнського ре- .g 

ферендуму; ·-
® його організація; '~ 
®агітація <<За•> або <<проти•> проекту, який виноситься ;} 

на всеукраїнський референдум; >. 
~ 

® голосування ; 

® встановлення результатів всеуІ<раїнського референ- ~ 
"=> 

думу; t 
® визначення та оприлюднення його рішень; ;} 
® проведення повторного всеукраїнського референ- l 

думу (факультативна стадія). @ 

127 



3. Завершальна стадія: 
® виконання рішень всеукраїнського референдуму; 
® nравова відnовідальність за невиконання рішень 

всеукраїнського референдуму. 

Винятково важливий характер має nідготовча стадія 
всеукраїнського референдуму, оскільки дотримання всіх 

nроцесуальних вимог на цьому етапі значною мірою виз· 

начає факт його nроведення чи непроведення . Підготов

ча стадія всеукраїнського референдуму передбачає етап 

його ініціювання українським народом. 

Ініціювання всеукраїнського референдуму народними 
депутатами можливе лише в разі зміни відnовідних 

розділів Конституції або необхідності проведення рати
фікаційного референдуму з метою надання nарламентсь

кому закону вищої юридичної сили . Винесення на всеук

раїнський референдум інших рішень, nідтриманих 

більшістю народних деnутатів України, недоцільне, оскіль
ки вони можуть бути прийнятими і самим nарламентом. 

Більш перспективним є ініціювання всеукраїнського 
референдуму на вимогу громадян України. Народне ініцію
вання може охоплювати широке коло nитань і при дот

риманні nередбачених законодавством nроцесуальних 

вимог має імперативний характер . Це зобов'язує Прези
дента nроголосити всеукраїнський референдум на їхню 

~ вимогу, nідтверджену збиранням З млн підписів грома
·~ дян України. Президент України в такому випадку ви

~ дає Указ про проголошення всеукраїнського референду
~ му за народною ініціативою . 
~ Тенденція до ускладнення процедури народного ініцію 
: вання загальнодержавних референдумів притаманна 

·~ більшості країн СНД, що зумовлюється особливостями 
.g перехідного nеріоду в розвитку цих держав. В подаль
.;.. шому, в міру стабілізації громадянського суспільства, за
,~ конодавство про референдуми може бути лібералізоване 

! за рахунок зменшення квоти підписів. 

Ініціювання проведення всеукраїнського референду

~ му на вимогу громадян не є абстрактною юридичною 
~ моделлю . Це підтверджує досвід збирання підписів на 
] вимогу nроведення всеукраїнського референдуму в 1999-
"" 2- 2000 рр. За досить короткий термін - з 7 грудня 1999 р. 
~ до 15 січня 2000 р . - Центральна виборча комісія зареє
~ струвала З 947 955 nідписів громадян України, що ма-
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ють право голосу, на вимогу проведення всеукраїнського 

референдуму. При цьому 100 З62 підписи було зібрано 
в Автономній Республіці Крим, 121 929 - у Вінницькій 
області, 102 04З- Волинській, 282 607- Дніпропет
ровській, 402 114- Донецькій, З 1 828- Житомирській, 
154 520 - Закарпатській, 199 995 - Запорізькій, 
149 545 - Івано-Франківській, 184 З25 - Київській, 
121 420 - Кіровоградській, З55 З14 - Луганській, 
251 922- Львівській, 1З8 149- Миколаївській, 52 840-
Одеській, 106 З78 - Полтавській, 12З 629 - Рівненській, 
8000- у Сумській, 24 087- Тернопільській, 151282-
Харківській, 20 860- Херсонській, 119 419- Хмель
ницькій , 20З 15З- Черкаській, 105 008- Чернівецькій , 
127 099 - Чернігівській, З 1 О 127 - м. Києві та О -
м. Севастополі42 Втім збирання підписів громадян 
України на вимогу проведення всеукраїнського референ
думу в короткі терміни вимагає високого рівня органі

зованост і та централізації процедури цього збирання. 
Нині в Україні така організаційна робота може бути про

ведена лише політичними силами, що мають сильні 

позиції як у центрі, так і в регіонах: найбільш впливови

ми політичними партіями, партійними блоками, в 

окремих випадках громадськими об'єднаннями та проф

спілками. 

Право збирання підписів під вимогою про проведен- :З 
ня всеукраїнського референдуму відповідно до ст. 15 Зако- ·~ 
ну про референдуми належить ініціативним групам все- ~ 
українського референдуму. Такі групи утворюються на ~ 
зборах громадян України, в яких бере участь не менш ~ 
як 200 осіб, що мають право голосу. Не менш як за 10 днів ~ 
до проведення зборів їх ініціатори мають письмово по- ·~ 
відомити про час, місце і мету зборів сільських, селищ- .g 
них та міських голів. Перед початком зборів проводить- .... 
ся реєстрація їхніх учасників. На зборах обираються ·~ 
голова і секретар зборів та ініціативна група всеукраїнсь- ! 
кого референдуму в складі 20 громадян України, яка 

"' за поданням голів місцевих рад реєструється Централь- ~ 
::;: 

н Протокол Центральної виборчої комісії <•Про загальні 
підсумки збирання підписів громадян України під вимогою про

ведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативоюt 

від 15 січня 2000 р. І І Урядовий кур'єр.- 2000. - N~ 9. 
С. З . 
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НОЮ ВИборЧОЮ КОМІСІЄЮ, ЯКа ВИДаЄ ІНЩІаТИВНІИ групі 

свідоцтво про реєстрацію й присвоює їй порядковий но
мер. В разі порушення встановлених правил створення 

ініціативної групи Центральна виборча комісія повинна 

відмовити їм у реєстрації. Таке рішення ініціативна гру

па може оскаржити у суді за місцем знаходження Цент

ральної виборчої комісії (Печерський районний суд 
м. Києва). 

Законодавство встановлює тримісячний термін зби
рання підписів громадян під вимогою проведення всеук

раїнського референдуму з дня отримання свідоцтва про 

реєстрацію. Аналогічні терміни збирання підписів вста
новлені в законодавстві про референдуми інших ко

лишніх союзних республік . Цей термін є виправданим, 

оскільки його подовження може призвести до втрати 

актуальності питання, що виноситься на всенародне го

лосування. 

Після завершення збирання підписів ініціативна гру
па в триденний термін складає підсумковий протокол. 

· В протоколі зазначаються загальна кількість зібраних 
підписів; дата реєстрації ініціативної групи та їі порядко

вий номер; дата закінчення збирання підписів. Засвід
чення підписів та перевірка їхньої достовірності на місцях 
покладається на сільських, селищних та міських голів . 

;g Підписні листи за актом передаються на зберігання у 
_g встановленому законом порядку, після чого в тижневий 
~ термін ініціативна група передає підсумковий протокол, 
§: аІ<Т і вимогу про проведення всеукраїнського референду
~ му до Центральної виборчої комісії. • 
"' Підрахунок підписів громадян та їх вибіркова пере

.1} вірка покладаються саме на Центральну виборчу комі

.9 сію. За Законом про референдуми після цього питання 
-~ про проведення всеукраїнського референдуму виносить
,::; ся на сесію Верховної Ради. Проте Конституція наділила 
<::; 
~ правом призначати всеукраїнський референдум на ви
~ 

>-. могу громадян України Президента України. В новому 

"' законі про всеукраїнський референдум було б доцільно 
~ закріпити положення про право Президента ухвалити 
1 рішення, запропоноване громадянами як предмет всеук
~ 

~ раїнеького референдуму, без його проведення. 

~ Найбільш типовими помилками в роботі зборів гро
~ мадян при обранні ініціативної групи є: відсутність голо-
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сування з питань, що виносилися на збори, та неправиль

не документальне оформлення протоколу зборів; внесення 

до списку громадян , що брали участь в загальних зборах 

неповнолітніх, іноземців, фіктивних осіб; невідповідність 

питання всеукраїнського референдуму, яке обговорюва
лося на зборах, питанню, зазначеному в протоколі зборів. 

Характерною помилкою в роботі ініціативних груп 

всеукраїнського референдуму є неправильне заповнення 
підписних листів, зокрема, заповнення граф підписного 

листа не двома особами (громадянином і членом ініціа
тивної групи), а лише членом ініціативної групи; зазна
чення в підписному листі тільки прізвища та ініціалів 

громадянина; включення підписів іноземців та грома

дян України, що не набули повноліття . Голови місцевих 

рад в окремих випадках ігнорували свої повноваження 

щодо перевірки підписів. 

Зазначені недоліки пояснюються недосконалістю пра
вового регулювання процедури всеукраїнського референ

думу, відсутністю досвіду його проведення та низьким 

рівнем інформаційного забезпечення референдних кам

паній. 
Важливою частиною підготовчої стадії проведен-

ня всеук.раїнськ.ого референдуму є інформування на

селен.н.я про проведен.н.я всеук.раїн.ськ.ого референ.ду
му, зміст якого полягає в доведенні уповноваженими Е 

<::; 
орган.ами через засоби масової ін.формації відомостей ·;;; 
про хід орган.ізації та підготовк.и всеук.раїн.ськ.ого ~ 
референдуму. Зокрема, ст. 8 Закону про референдуми ~ 
передбачає, що засоби масової інформації повинні висвіт- ~ 

лювати хід не тільки проведення, а й підготовки всеук- <>: 

раїнеького референдуму. Далі Закон конкретизує це по- ·§. 
ложення лише в нормі про необхідність публікації -~ 
відомостей про реєстрацію ініціативних груп всеукра·і- ·;;; 
нського референдуму в пресі . Завдання інформування ·е 
населення про хід організації та підготовки всеукраїнсь- ;} 
кого референдуму доцільніше покладати на Центральну >, 

"' виборчу комісію, яка має, з одного боку, забезпечити ви- ::;! 

світлення в засобах масової інформації офіційних даних ~ 
~ про хід організації та підготовки всеукраїнського рефе- ~ 

рендуму, а з іншого - належну роз'яснювальну роботу ~ 
серед населення та суб'єктів організації та проведення ~ 

c:t, 
всеукра·і·нського референдуму. @ 
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Офіційні дані про хід організації та підготовки все
українського референдуму потрібно оприлюднювати в 
офіційних державних виданнях у формі бюлетенів та 

повідомлень Центральної виборчої комісії. Роз'ясню

вальна робота серед населення повинна здійснюватися 
спільно з місцевими радами засобами, наявними у кож

ному регіоні (місцеве радіо, телебачення, преса тощо). 
Важливим завданням Центральної виборчої комісії є 
й інформування ініціативних груп, сільських, селищних 
та міських голів з процесуальних питань щодо органі

зації та підготовки всеукраїнського референдуму, яке 
доцільно проводити на нарадах та в спеціальних 

інструкціях і брошурах, що мають містити методичні 

рекомендації та зразки заповнення необхідних доку
ментів43. 

Наступним етапом підготовчої стадії всеукраїн
ського референдуму є агітація, що передбачає безпе
решкодні звернення суб'єктів агітації до громадян 
України з метою оголошення •tи неоголошення все
українського референдуму з визначеного питання. 
Суттєвими перевагами Закону про референдуми є гаран
тування ним діяльності уповноважених суб'єктів агі

тації з наданням їм безкоштовних приміщень для зібрань, 

а також забезпечення можливості використання засобів 

~ масової інформації (ст . 8). В законах інших колишніх 
·~ союзних республік такі гарантії відсутні . 
::; Відповідно до Закону про референдуми правом агі-
~ тації <•За•> чи <•проти•> призначення всеукраїнського рефе- • 
~;:~ рендуму наділені громадяни, політичні партії, громадські 

;,; організації, масові рухи та трудові колективи. Але це 
·~ 5- положення є зqстарілим. Заслуговує на увагу пропозиція 
!:: Ю. А. Дмитрієва і В. В. Комарової, виходячи із сучасних 

.::; 

.... реалій, вважати суб'єктами агітації на референдумі не 

.;:: всі корпорації громадян, а лише політичні громадські 

~ об'єднання. 
>, 
<D 
;:! 
~ ·ІЗ Позитивні приклади: І. Посібник для членів дільничних 
'1) комісій по виборах народних депутатів України та виборах де

~ путатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів 29 
-е- березня 1998 року . - К., 1998; Сборник нормативнь1х актов о 
~ референдуме Российской Федерации . 16 октября 1990 года -
@) 14 января 1993 года . - М., 1993. 
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Важливою проблемою процедури всеукраїнського 
референдуму є питання фінансування агітаційної кампанії. 
Закон про референдуми зазначає, що підготовка рефе
рендуму здійснюється за рахунок республіканського (нині
Державного) бюджету (ст. 11 ), але це фінансування не 
покриває всіх витрат, пов'язаних з агітацією уповнова

жених суб'єктів . Тому фінансування такої агітації має 
носити комплексний характер і проводитись як з дер

жавних коштів , так і з коштів суб'єктів агітації. В ново
му законі про всеукраїнський референдум було б доціль
ним закріпити можливість добровільних внесків на 

агітацію з боку фізичних та юридичних осіб з визначен
ням кола цих осіб та максимальної суми внесків. 

Факультативний етап підготовки всеукраїнського ре

ферендуму - всенародні обговорення - проводити не 

обов'язково, але це дає можливість вчасно скоригувати 

питання всеукраїнського референдуму з урахуванням 

думки народу, за винятком питань, що виносяться відпо

відно до ст. 72 Конституції . Крім того, всенародні обго

ворення сприяють інформуванню населення про підго

товку та цілі всеукраїнського референдуму. Результати 

всенародних обговорень доцільно узагальнювати і опри

люднювати в засобах масової інформації. 

При проведенні конституційного референдуму обов'яз
ковими є парламентські обговорення. Проте ·іх детальне ~ 

<..;) 

законодавче регулювання відсутнє . Ця процедура має бути ·;;; 
врегульована в законі про регламент Верховної Ради ~ 
України. ~ 

В разі прийняття уповноваженим державним органом ~ 
рішення про призначення чи проголошення всеукраїнська- с:.: 
го референдуму настає друга (основна) стадія всеукраїнсь- ·g. 
кого референдуму, яка розпочинається з моменту призна- ~ ..... 
чення чи проголошення всеукраїнського референдуму. .,.., 

Призначення чи проголошення всеукраїнського рефе- , ~ 
рендуму передбачає видання відповідного нормативно- ~ 

правового акта (Постанова Верховної Ради чи Указ Пре- ,..., 
зидента України), який визначає дату проведення ~ 
всеукраїнського референдуму та питання, що виносяться ~ 

'"' на всенародне голосування. Цей акт має бути опубліко- ~ 

ваний в засобах масової інформації в десятиденний ~ 
термін з моменту прийняття рішення про призначення l 
чи проголошення всеукраїнського референдуму. ® 
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З моменту прийняття рішення про проведення 
всеукраїнського референдуму по<шнається етап його 

організації, що в процесуально-правовому аспекті виз

начається правовими діями уповноважених суб'єктів, які 

полягають у використанні їхніх процесуальних прав і 

обов'язків для забезпечення процедури проведення ре
ферендуму. 

В ст . 25 Закону України про референдуми передбачено 
утворення Центральної комісії з всеукраїнського референ

думу, але Конституція визначила утворення постійно діючо

го державного органу , що забезпечує організацію і прове

дення загальнонаціональних виборів та всеукраїнського 

референдуму - Центральної виборчої комісії. Відповідно 
до п. 2 ст . 15 Закону України <<Про Центральну виборчу 
комісію>> на неї покладається організація, підготовка і про
ведення всеукра·інського референдуму . 

На відміну від загальнонаціональних виборів проведен
ня всеукраїнського референдуму не потребує створення 

виборчих округів . Відповідно до ст. 23 чинного Закону про 
референдуми для ·іх проведення та підрахунку голосів ство

рюються лише дільниці для голосування, що об'єднують від 

20 до 3000 громадян, наділених правом голосу. Центральна 
виборча комісія формує і спрямовує діяльність дільничних 

комісій з всеукра"інського референдуму, утворює дільниці 

~ для голосування, складає списки громадян, що мають право 

-~ на участь у голосуванні, затверджує форми і текст бюле
~ тенів для голосування, а також формує кошторис все 

~ українського референдуму. 
<:: При складанні кошторису враховуються видатки Цен-
~ 
е>; тральної виборчої комісії та дільничних комісій, витрати 

-~ на друкування бюлетенів та документації тощо. Аналіз 
~ _g кошторисів, що складалися для проведення загальнодер-

·~ жавних референдумів в Україні , свідчить про високу 
.::; вартість всеукраїнського референдуму для державного 

15. бюджету44 . Тому поряд з видатками державного бюдже-
~ 
"' і:! 44 Зокрема, кошторис проведення референдуму СРСР І7 бе-
;;, резня І99І р. на території УРСР складав 22 439 ООО крб. (Архів 
1 Верховної Ради України. - Ф. І. - Оп. 28. - Cnp. ІІ7), а 

"-' кошторис nроведення всеукраїнського референдуму з nитань 

~ довіри (недовіри) Президенту та Верховній Раді України 26 ве
сt ресня І 993 р. передбачав видатки в розмірі 22І ООО млн крб. 
@ (Архів Верховної Ради України. - Ф. І. -Оп. 28. - Спр. І47). 
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ту доцільно врегулювати можливість фінансування все

українського референдуму і з інших джерел (добровільні 
внески, кошти політичних об'єднань тощо). 

На основній стадії проведення всеукраїнського ре
ферендуму винятково важливу роль відіграє агіта

ція уповноважених суб'єктів за або проти прийнят

тя закону чи іншого рішення, що є предметом 

референдуму. Агітація починається з моменту прийнят
тя рішення про проведення всеукраїнського референду

му і припиняється за день до голосування. 

Законодавство не містить детальної регламентації 
процедури агітації, лише забороняючи ·й в день голосу

вання, що тягне за собою адміністративну відповідальність 

на підставі ст . 1864 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. Проте аналіз архівних матеріалів ре

ферендуму СРСР на території Української РСР і всеук
раїнського референдуму 1 грудня 1991 р. свідчить , що 
агітація в день голосування була не єдиним правопору

шенням встановлених положень про агітацію під час 

всеукраїнського референдуму45 . 
З метою упередження правопорушень, пов'язаних з 

агітацією , доцільно розробити й ввести в дію Кодекс 
України про вибори та референдуми в Україні . Такий 
Кодекс повинен врегулювати правовий статус суб'єктів 
агітаці ї в процесі всеукраїнського референдуму, форми ~ 
здійснення агітації, обмеження агітаційної кампанії та ·~ 
розширити переліІ< nравопорушень, nов'язаних з аrі та- ~ 
цією на всеукраїнському рефе рендумі , які б передбачали ~ 
диференційну конституційну, адміністративну та кримі- ~ 

нальну відповідальність. Зокрема, було б доцільним зак- "' 
ріплення в цьому Кодексі норм щодо конституційно-пра- .1} 
вової відповідальності у формі визнання результатів .g 
голосування на всеукраїнському референдумі недійсни ·;;; 
ми в разі суттєвих порушень встановлених положень 

процедури агітації. 

Найважливішим етапом проведення всеукраїнсь

кого референдуму є голосування , що в процесуально-

<; 
& 
>; 

~ 
.." ;::., 

·~ 
4

j Зокрема, зафіксовані факти агітації з боку членів окруж- ~ 
них і дільничних комісій, нанесення агітаційних текстів на бюле- -е
тені для голосування тощо, (Архів Верховної Ради України. - сі: 
Ф 1. - Оп. 28. - Спр. 117 та 142). @ 
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му відношенні закріплює трансформацію народної 
волі в закон. або інше важливе рішення імперативно
го характеру. Власне на момент голосування уже 
об'єктивно існує воля народу, яка формується в процесі 

підготовки до голосування у кожного виборця окремо, 

але до моменту голосування лишається невідомою. 

Голосування громадян України на всеукраїнському 
референдумі проводиться з 7 до 20 години на дільницях, 
про місце розташування і час роботи яких громадяни 

сповіщаються не пізніше як за 10 днів до початку голо
сування . Відповідальність за організацію голосування, за
безпечення таємниці волевиявлення громадян, обладнан
ня приміщень і підтримання в них потрібного порядку 

покладається Законом на дільничні комісії із всеукраїнсь
кого референдуму . 

В новому Законі про всеукраїнський референдум було 
б доцільно розширити повноваження дільничних комісій 

щодо координації діяльності державних та громадських 

органів і відповідальних посадових осіб, зобов'язаних 

сприяти дільничним комісіям. Таке нормативне положен

ня дало б змогу врегулювати ряд організаційних та мате

ріально-технічних проблем, зокрема щодо надання при

міщень для голосування та їхнього обладнання, організації 
голосування в місцях перебування громадян, які за ста-

~ ном здоров'я чи з інших причин не можуть прибути в 
·~ приміщення для голосування тощо. 

~ Голосування на всеукраїнському референдумі 
~ здійснюється громадянами України особисто і безпосе
<:;j редньо в момент заповнення бюлетеня шляхом викрес
!:: 
~ лювання в ньому одного з двох слів: <<ТаК>> або <<Ні>>. 

·g. Контроль за волевиявленням громадян України на все
:: українському референдумі виключається . 
. ::1 

Вільний характер волеви-явлення на всеукраїнському 
:~ референдумі та умови визнання чинності результатів 
~ всеукраїнського референдуму породжують проблему аб
~ сен.теїзму, відому з дщзніх часів. Так, у Швейцарії ще в 
~ XVI ст. в деяких кантонах була запроваджена практика, 
~ за якою кожен виборець мав привести на референдум 

1 двох громадян, що мали право голосу. 
"' ~ Пізніше, у ХІХ ст., абсентеїзм намагалися подолати 

-& впровадженням виборчого обов'язку, але це виявилось 
~ @ малоефективним, до того ж виборчий обов'язок супере-
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чить демократичним принципам виборчого права. Про

блема абсентеїзму може бути частково вирішеною за 
рахунок вдосконалення технології голосування громадян 

України в місцях їх перебування та розширення кола 

учасників всеукраїнського референдуму, що мають пра

во проголосувати достроково . 

Наступним. етапом. всеукраїнського референдуму 

є встановлення його результатів. На цьому етапі пе
ред Центральною виборчою комісією постають два важ
ливих питання : встановити , чи відбувся всеукраїнський 
референдум і яким є його рішення. Проблема визначен

ня дійсності результатів референдуму зводиться до пе

ревірки додержання певних вимог, від виконання (або 
невиконання) яких залежить: відбувся (або ні) референ
дум; референдум схвалений (або ні). 

Якщо встановлені Законом вимоги щодо порядку го
лосування на всеукраїнському референдумі виконані, то 

індивідуальна воля виборців , виражена на всеукраїнсько

му референдумі, стає державною волею і має, в свою 

чергу, визначені юридичні наслідки. Дійсність всеук

раїнського референдуму визначається не тільки дотри 

манням процедури голосування, але й кількістю грома

дян України , які взяли участь у голосуванні. 
Всеукраїнський референдум. вважається так.им., що 

відбувся~ якщо в ньому взяли участь не менш як по- ~ 
лавина громадян, внесених у списки для голосування, ·~ 
а всеукраїнський референдум з питань дострокового ~ 
припинення повноважень Верховної Ради України, ~ 
Президента України - к.оли в ньому взяли участь не ~ 
м.енш як. дві третини громадян України. Підвищені . ~ 
кількісні критерії мають бути встановлені й для консти- g. 
туційного всеукраїнського референдуму та всеукраїнська- .g 
го референдуму з питання зміни території України з огляду 'N 

на важливість наслідків таких референдумів . ·~ 
Якщо на підставі протоколів територіальних комісій ""->; 

із всеукраїнськрго референдуму результати голосування 

визнаються дійсними, визначається рішення всеукраїнсь-
кого референдуму . ~ 

<'\:) 

Проект закону чи іншого рішення вважається ухвале- ~ 
ним громадянами України, якщо за нього на референдумі §
подано більшість дійсних голосів виборців. Новий закон ~ 

с... 
про всеукраїнський референдум має встановити дифе- @ 
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ренційну квоту голосів для визнання ухваленого закону 

чи іншого рішення всеукраїнського референдуму залеж

но від предмета голосування . 

Остаточний результат всеукраїнського референ
думу закріплюється постановою Центральної вибор 

чої комісії на підставі протоколу про його результа

ти. Постанова щодо рішення всеукраїнського референдуму 

публікується не пізніше як на десятий день після його 

проведення. При цьому державний орган вирішує вик

лючно технічне питання про прийняття (неприйняття) 
українським народом законопроекту чи проекту іншого 

рішення, винесеного на голосування. 

Певні проблеми виникають у зв'язку з питанням про 

доцільність промульгації закону, прийнятого на всеукраї

нському референдумі, з боку Президента України . Рішення 

всеукраїнського референдуму носять і мперативний ха

рактер і не потребують затвердження з боку будь-якого 

органу державної влади. Але деякі вчені висловлюють 
думку про необхідність зазначеної промульгаці ї'1б Для 
України таке явище неприйнятне, оскільки відповідно 

до п. 29 ст . 106 Конституції України глава держави 
затверджує виключно законодавчі акти, прийняті Вер

ховною Радою України, а закони, прийняті на всеукраїн

ському_ референдумі, набирають чинності з моменту 

підтвердження їхньої підтримки на референдумі. 

Якщо всеукраїнський референдум визнається таким, 

що не відбувся через грубі порушення закону, повторний 

всеукраїнський референдум може бути призначений 
~ уповноваженим державним органом у місячний термін. 

"' Коли всеукраїнський референдум відбувся, незалежно від 
-~ його рішення новий всеукра·інський референдум з дано

·- го питання може бути проведений не раніше ніж через .9 5 років після цього. 
·;t Завершальна стадія всеукраїнського референдуму 
·~ визначається виконанням його рішень та відпові
:.: 

>-> дальністю уповноважених суб'єктів у разі їх невико-

"' нання. Оскільки закон, прийнятий на всеукраїнському 
~ референдумі, може бути змінений чи скасований виключно 
1 шляхом проведення нового всеукраїнського референду -
"' ~ l 16 Дмитриев 10. А., Комарова В. В. Вказана праця. -
@ с. 108. 
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му , його слід вважати таким, що має вищу юридичну силу. 

Водночас реалізація рішень всеукраїнського референду
му в процесуальному відношенні тотожна загальній те

орії і правовій практиці реалізації nарламентських за
конів . Ідентичною є і правова відповідальність за 

невиІ<онання рішень всеукраїнського референдуму. 
Закон про референдуми, як уже згадувалось, не визна

чає завершальної стадії всеукраїнського референдуму . 
Цей недолік має бути врахований у новому законі шля
хом закріплення у ньому прямих чи бланкетних норм 
щодо загального порядку реалізації рішень всеукраїнсь
кого референдуму . Більш детально nроцедура виконання 
рішень всеукраїнського референдуму та юридичної відnо
відальності за їх виконання повинна бути врегульова
ною у Кодексі України про вибори та референдуми в 

Україні. 
Аналіз процедури всеукраїнського референдуму дає 

можливість зробити такі висновки: 

Процедура всеукраі·нського референдуму скла
даєrься з послідовних і взаємозумовлених стадій -
підготовчої, основної та завершальної, що визнача
ють порядок його підготовки, організації, проведен-
ня та реалізації його рішень. Кожна із зазначених 
стадій складаєrься з етапів, які визначають основні 
процесуальні вимоги до дії уnовноважених суб'єктів ~ 
всеукраїнського референдуму. ·~ 
Підготов<tа стадія передує призначенню (проголо- ~ 

шенню) всеукраїнського референдуму і передбачає ініцію- v 
вання його уповноваженими суб'єктами, інформування ~ 
громадян про це ініціювання, агітацію <<За•> чи <<проти•> "" 
винесення певного питання на всеукраїнський референ- ·~ 
дум, а в окремих випадках - всенародні або парла- .9 
ментські обговорення. 'N 

Основна стадія настає nісля nризначення (проголо- , ~ 
шення) всеукраїнського референдуму уповноваженим ~ 
органом . Основна стадія полягає власне в організації та ~ 

<Ь 

проведенні референдуму . Кульмінаційним етапом їі є 
голосування громадян України, встановлення результату -§' 
голосування та визначення рішення всеуІ<раїнського ре- :::: 
ферендуму. ~ 

Завершальна стадія настає після визначення всеук- ~ 
~ 

раїнсьІ<ОГО референдуму таким, що відбувся, і встанов- ® 



лення його результатів. Заключна стадія - це власне 
реалізація рішень референдуму за наявності правової 

відповідальності уповноважених органів за виконання 

цих рішень. 

Обмежений досвід практикування всеукраїнського 

референдуму й недосконалість законодавства про нього 

зумовлюють необхідність подальших наукових досліджень 

процесуальних проблем всеукраїнського референдуму. 

4.2. Гарантії всеукраїнського 
референдуму 

Гарантії всеукраїнського референдуму мають 
комплексний характер. За змістом вони поділяються 
на гарантії права громадянина щодо участі у 
всеукраїнському референдумі та гарантії інсти

туту всеукраїнського референдуму як складової 
конституційного ладу України. 

Проблема гарантій всеукраїнського референдуму ма

лодосліджена, хоча дослідженню гарантій конституцій

ного ладу України та гарантій прав і свобод людини й 

громадянина присвячено досить багато наукових праць. 

Загальні теоретичні положення про конституційно-пра

вові гарантії, викладені у працях радянських вчених та 

~ сучасних українських науковців, створили теоретичне 

·~ підгрунтя для дослідження проблеми гарантій всеукра· 
~ їнського референдуму. 

~ Виходячи з поділу будь-яких гарантій на загальні й 
<;:j спеціальні, всеукраїнський референдум як інститут на

~ ціанального права також пов'язаний із системою загаль 
.§. н.их та спеціальних гарантій. 

!:: Зміст гарантій всеукраїнського референдуму 
.;:: 

визначаєгься комплексом умов та засобів, що забез-

:~ печують громадянам України, наділеним виборчим 
>:>. правом, реально усвідомлену свободу волевиявлен-
~ ,..., ня на всеукраїнському референдумі. Гарантії всеук-
~ раїнеького референдуму взаємопов'язані між собою і є 
§, якісно однорідними. Водночас зазначені гарантії підля

·~ гають класифікації. 
~ 
~ Єдиної точки зору на класифікацію гарантій виборчо-
~ го права взагалі та всеукраїнського референдуму зокре
~ ма не існує. Цікава пропозиція О. В. Зінов'єва поділяти 
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спеціальні гарантії виборчого права на: політичні, орга
нізаційні, матеріальні гарантії; правові санкції4;_ Така 
класифікація прийнятна для гарантій всеукраїнського ре
ферендуму, але потребує суттєвих доповнень. 

Загальні гарантії всеукраїнського референдуму 
доцільно визначити за сферами конституційного 
ладу і відповідно nоділяти на політичні, екоttомічні, 
соціальні, духовні (культурні) гарантії, з як11х кожна 
сnирається на відnовідні сфери суспільного та державно

го життя в Україні. Вказані гарантії забезnечують nраво 
українського народу самостійно вирішувати важливі сnра
ви суспільного і державного життя України через nрове
дення всеукраїнського референдуму та виражають го
товність держави гара11тувати це право. 

Політичні гарантії всеукраїнського референ.думу -
це передусім демократизм конституційного ладу 
України, її політичної системи, наявність демокра

тичного правового режиму в державі, що виз/і.ачаєть
ся рівноправністю виборців, свободою агітації, 
вільним волевиявленням та контролем за дотриман
ням законності при проведенні всеукраїнського ре
ферендуму. 

Економічні гарантії всеукраїнського референдуму 

полягають в обов' язку держави брати на себе фінан
сово-матеріальне забезпечення організації та праве- ~ 
дення всеукраїнського референдуму. Держава зобов'я- -~ 
зана гарантувати фінансування всеукраїнського референ - ~ 
думу за затвердженим кошторисом; агітаційної кампанії, ~ 

а також в межах законодавства відшкодування матері- ~ ;:: 
альних збитків, nов'язаних із сnриянням уnовноваженим "' 
суб'єктам у підготовці й nроведенні всеукраїнського ре- ·2-
ферендуму. З огляду на високу вартість всеукраїнського .9 
референдуму економічні гарантії є важливою запорукою ·N 

його nроведення. .;:; 
Соціальні гарантії полягають у беззастережному } 

функціонуванні інститутів розвиненого громадянсь- ,..., 
кого суспільства, упередженні кризових явищ у 
суспільстві, нівеляції існуючих суперечностей між ~ 

47 Зиновьев А. В. Гарантии свободьІ вь1боров представитель
ньІх органов І І Государство и право. - 1995. - NQ І. -
с. 16. 
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соціальними групами населення, які можуть особли

во загостритися під •tac проведення всеукраїнського 
референдуму із суспільно значущих проблем . 

Духовні (культурні) гарантії всеукраїнського 
референдуму визначаються існую<tими системами ос
віти , виховання, наук.и, культури, мистецтва, інфор

мації в державі та стійкими істори•тими традиція

ми народоправства . В комплексі все це визначає 

формування у громадянина правової культури, необхід

ної для його осмисленої реалізації права на участь у все
українському референдумі. Проблема створення духов

них (культурних) гарантій гостро стоїть в укра"інському 
суспільстві з огляду на те, що за радянської доби в силу 

ослабленості та заформалізованості інститутів безпосе

редньої демократії ця форма гарантій була невитребува
ною. 

Спеціальні гарантії всеукраїнського референду
му поділяються на нормативно-правові та організа

ційно-правові. 

Нормативно-правові гарантії всеукраїнського ре

ферендуму характеризуються сукупністю закріплених 

норм права, що визначають загальні принципи участі гро

мадянина у всеукраїнському референдумі; коло учасників 

та предмет всеукраїнського референдуму; порядок підго-

~ товки, організації та його проведення; юридичну відпові

-~ дальність у разі порушення встановлених законодавством 

::; положень про всеукраїнський референдум . За своєю пра
~ вовою природою нормативно-правові гарантії закріплю-
5:: ються в нормах-принципах, процесуальних нормах, які 

: встановлюють юридичні обов' язки учасників всеукраї
.§. нського референдуму, та нормах права, що встановлюють 

_g юридичну відповідальність за порушення законодавства 

про всеукраїнський референдум . 

- ~ Норми-пригщипи встановлюють основні засади участі 
<::; 
~ громадянина у всеукраїнському референдумі. В них зак-
>, ріплюють як основні, так і додаткові принципи всеукраї

~ нського референдуму, якщо вони не суперечать основ
~ ним. Конституція України визначає загальні принципи 
~ виборчого права при виборах до органів державної вла-
""' ~ ди та місцевого самоврядування. Будучи конституційно 
~ закріпленими для однієї з форм безпосередньої демок
~ ратії - виборів, зазначені принципи поширюються й на 
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інші їі форми, в тому числі на всеукраїнський референ
дум. 

Процесуальні норми регламентують порядок підго

товки, організації та проведення всенародного голосуван
ня та порядок реалізації його рішень. Дотримання вста

новленої законодавством процедури всеукраїнського 

референдуму є однією з важливих гарантій права грома

дянина на безпосереднє управління державними справа

ми. Порушення процедури всеукраїнського референдуму 
ставить під сумнів законність його результатів. 

Норми права встановлюють юридичні обов'язки 

суб'єю ів, уповноважених ініціювати, призначати (прого
лошувати), організовувати, проводити всеукраїнський 
референдум і реалізувати його рішення. Юридичні 
обов'язки таких суб'єктів забезпечують правомірну по

ведінку останніх на всіх стадіях всеукраїнського рефе

рендуму, в разі порушення якої настає їхня відпові

дальність, яка також є однією з нормативно-правових 

гарантій всеукраїнського референдуму. 
На необхідності встановлення юридичної відповідаль

ності за порушення законодавства про референдуми на

голошували ще радянські вчені, але за умов відсутності 

правового механізму реалізації права громадян на участь 

в референдумі СРСР будь-які правові санкції щодо по-
рушення зазначеного права фактично були неможливі. ~ 

.9 Юридична відповідальність за порушення зак.оно- ;,: 
давства про всеук.раїнськ.ий референдум передбачає s 
негативну реак.цію держави на порушення права гро- [3> 
мадянина на у•tасть у всеукраїнському референдумі , ~ 
виражену у відповідній правовій формі засудження о; 

як. самого правопорушення, так. і його суб'єкта. -~ 
Запропоноване визначення дає можливість виділити ха- -~ 
раюерні ознаки юридичної відповідальності за порушен-

ня законодавства про всеукраїнський референдум. ,~ 
Юридична відповідальність за порушення законодав- '::-

"-ства про всеукраїнський референдум включає такі склад- .-. 
"" ники: наявність визначених правових санкцій як міри 

відповідальності за порушення такого законодавства ; ~ 
·"'=>· 

доведена винність суб ' єкта всеукраїнсьІ<ого референду- :z: 

му в правопорушенні; обов'язковість стану примусу до ! 
виконання встановлених законодавством санкцій. Зако- "' 

Q, 
нодавством установлена процесуальна форма реалізації @ 
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юридичної відповідальності за порушення законодавства 

про всеукраїнський референдум . 
Загальні положення про юридичну відповідальність у 

законодавстві про референдуми закріплюються ст . 1 О 
Закону про референдуми. Закон визначає, що до юридич

ної відповідальності притягуються особи, які перешкод

жають шляхом насильства, обману чи погроз або іншим 

шляхом вільному здійсненню громадянином права бра

ти участь у референдумі, вести до дня голосування агіта

цію, а також члени комісії з референдуму та посадові 
особи, які вчинили підробку документів, свідомо непра

вильно підрахували голоси, порушили таємницю голосу

вання або допустили інші порушення Закону. Ця стаття 
відсилає до чинного адміністративного та кримінального 

законодавства, норми якого деталізують конкретні міри 

покарання за вказані правопорушення. 

Юридична відповідальність за порушення права 
громадян на участь у всеукраїнському референдумі 

носить к.омплек.сний характер і поділяється на так.і 

види: конституційно-правова; адміністративно-правова; 

кримінально-правова; цивільно-правова відповідаль

ність. 

Конституційно-правова відповідальність за пору-

шення права громадянина на участь у всеукраїнському 

~ референдумі діє у вигляді узагальнених фундаменталь

·~ них принципів. Конституція України не містить переліку 
::; правових санкцій щодо порушення конституцій них по

~ ложень, які закріплюють право громадянина України на 
<::~ участь у всеукраїнському референдумі . 
;:: 
<:: Такі санкції визначає адміністративне та криміналь-

-~ не законодавство . Втім у новому законі про всеукраї
.:: нський референдум було б доцільно закріпити положен.::: 

ня про конституційно-правову відповідальність за 
·;;; порушення положень законодавства про референдуми і J передбачити (в разі таких порушень) конституційно-пра
,." вову санкцію визнання результатів такого референдуму 

;ь недійсними. 
§, Кодекс України про адміністративні правопорушення 

·~ в ст. 1864 встановлює адміністративну відповідальність 
~ у вигляді накладання штрафу за публічні заклики або 
ij. агітацію до бойкотування референдуму, перешкоджання 
~ ® членам ініціативної групи у збиранні підписів громадян 
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під вимогою про проведення голосування , будь-яку агіта

цію в день проведення референдуму, видачу членами 

дільничної комісії з референдуму бюлетенів для голосу

вання за інших осіб, втручання у роботу комісій з рефе

рендуму , що перешкоджає виконанню ними обов'язків, 

пов ' язаних з підрахунком голосів або визначенням ре

зультатів референдуму. 

Ст . 129 1 Кримінального кодексу України передбачає 
кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі 

на строк від одного до п'яти років, виправних робіт на 

строк до двох років, штрафу в розмірі до десяти офіцій
но встановлених мінімальних розмірів заробітної плати 
за дії, що перешкоджають у формі насильства, обману, 

погроз, підкупу здійсненню громадянином права брати 
участь у референдумі , а також за агітацію у день прове

дення референдуму . 

Ті самі дії, вчинені членом коміс ії з референдуму або 

іншою службовою особою, караються позбавленням волі 

на строк від одного до п'яти років, виправними роботами 

на строк до двох років або накладанням штрафу в розмірі 

від семи до п ' ятнадцяти офіційно встановлених мінімаль

н_их розмірів заробітної плати. 

Підробка документів референдуму, приписка, свідомо 
неправильний підрахунок голосів, порушення таємниці 
голосування, вчинені членом комісії з референдуму або :: 

і3 
іншою службовою особою, караються позбавленням волі · ~ 

на строк до двох років чи штрафом від семи до п'ятнад- ~ 
цяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заро- і:;' 

бітної плати . <;:! ;:: 
Законодавство України про всеукраїнський референ- "' 

дум визначає можливості цивільно-правової відповідаль- ·~ 
ності за порушення права громадянина на участь у все- .9 
українському референдумі . Така відповідальність передба- .,.. 
чена главою ЗО Цивільно-процесуального кодексу Украї- ~ 
ни <<Скарги на неправильності в списках виборців та в ~ 
списках громадян , які мають право брати участь у рефе-

\t) 

рендумі >> . ~ 
Організаційно-правові гарантії всеукраїнсько- ;;, 

•"1::> 
го референдуму покладаються на систему суб'єктів, ~ 
уповноважених здійснювати судовий і позасудовий 2-
контроль за дотриманням. законодавства про рефе- "§-

о.. 
рендум.и. @ 
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Важливим гарантом права громадянина на участь у 

всеукраїнському референдумі є український народ, який 

є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Ук

раїні . Законодавець визнає за українським народом пра
во приймати закони та інші важливі рішення суспільно

го і державного життя на всеукраїнському референдумі. 

В разі дотримання встановлених законодавством вимог 
проведення референдуму народна воля трансформується 

в державну волю, виражену в законі чи іншому рішенні, 

що носить імперативний характер. Якщо ж винесене на 

всеукра·інський референдум питання є нелегітимним, ук

раїнський народ має право проголосувати проти нього . 
Ще однією гарантією права громадянина на участь у 

всеукраїнському референдумі є імперативний характер 

народної ініціативи. 

Гарантом права громадянина на всеукраїнський ре
ферендум виступає держава в цілому, оскільки відповід

но до ст. З Конституції України права і свободи людини 
й громадянина та їх гарантії визначають зміст і спрямо

ваність діяльності держави . Крім того, держава гарантує 

право громадянина на участь у всеукраїнському рефе

рендумі , покладаючи забезпечення цього права на цент

ральні і місцеві органи державної влади . 

Президент України за Конституцією є гарантом ·й 

~ дотримання та гарантом прав і свобод людини і грома

.~ дянина, до яких належить і право громадянина на участь 
~ у всеукраїнському референдумі . Крім того, згідно зі ст. 72, 
~ п. 6 ст. 106 Президент України наділений вю<лючними 
"' повноваженнями призначати конституційний референ

~ дум та проголошувати всеукраїнський референдум на 
·~ вимогу громадян України. 

- Верховна Рада України визначає в законах порядок . 
. ~ 

реалізацїі права громадян на участь у всеукраїнському 
·~ 
:t референдумі, має право відповідно до ст. 72, п . 2 ст. 85 
·~ Конституції призначати всеукраїнський референдум з пи
>, тання про зміну території Укра·іни. Конституція України 

;::, також закріплює право громадянина звертатися за захи
~ етом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради 

ru Украіни з прав людини (ст. 55). 
і:3 
~ Кабінет Міністрів України, відомства та виконавчі 
ij. 

"' с.. 
@ 

органи влади на місцях як гаранти права громадянина на 

участь у всеукраїнському референдумі сприяють комісі-
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ям із всеукраїнського референдуму в його підготовці. 

Саме на органи виконавчої влади покладається матері

ально-технічне забезпечення процедури всеукраїнського 
референдуму. Різнобічне сприяння комісіям із всеук

раїнського референдуму здійснюється органами місцево

го самоврядування. 

Гарантом права громадянина на всеукраїнський ре
ферендум є й система суб'єюів, уповноважених здійсню
вати судовий та позасудовий контроль за дотриманням 

законодавства про всеукраїнський референдум. 

Судовий контроль покладається на органи правосуд

дя. Ст. 55 Конституції України гарантує захист права 
громадянина на участь у всеукраїнському референдумі 

судами. Кожному громадянину гарантується право ос

каржити в судовому порядку рішення, дії чи бездіяльність 

суб'єктів всеукраїнського референдуму, які перешкод

жають здійсненню його права на участь у цьому рефе

рендумі. Якщо всі засоби національного правового захи

сту вичерпано без належних результатів, громадянин має 

право звернутися до міжнародних судових установ Та

ким чином, судовий контроль за дотриманням права гро

мадянина на всеукраїнський референдум здійснюється 

національними та міжнародними судами. 

Позасудовий контроль за законністю всеукра·інсь

кого референдуму покладається на систему державних ~ 
.9 органів та уповноважених громадських організацій. ~ 

" ~ 
~ 

Вищий нагляд за виконанням законодавства про 
референдуми здійснюється ГенеральІ-tиМ Прокурором 

України та підпорядкованими йому прокурорами, на ~ 

що вказує ст. 112 Кримінально-процесуального кодексу "' 
України. Втім на практиці органи прокуратури здійсню- -~ 
ють нагляд лише на підставі звернень громадян. Це особ- -~ 
ливо підсилює роль в дотриманні законодавства про 

референдуми суб.' єктів, уповноважених здійснювати при -~ 
цьому позасудовий контроль. t} 

Контроль в процесі всеукра"інського референдуму » 
'"' здійснюється через систему комісій, представниками і 

спостерігачами, народними депутатами України всіх рівнів, 

сільськими, селищними та міськими головами. 

Провідна роль в організації і проведенні всеукра
їнського референдуму, а також контролі за дотри-

манням законності при цьому належить системі 
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комісій із всеукраїнського референдуму , побудованій 

за ієрархічним принципом. Повноваження Централь

ної виборчої комісії та територіальних комісій із всеук
раїнського референдуму визначаються законодавством. 

Закон України про референдуми надає право контролю 
за дотриманням законодавства про референдуми голо

вам місцевих рад. 

Контроль за законністю проведення всеукраїнсь
кого референдуму покладається також на представ
ників трудових колективів , політичних партій, проф
спілок та інших громадських об'єднань, колективів 
середніх і вищих закладів освіти, зібрань виборців за 
місцем їх проживання, військовослужбовців у військо

вих частинах та народних депутатів України всіх 

рівнів . Видається обгрунтованим визначити правовий 

статус представників від зібрань громадян за місцем їх 

проживання та представників ініціативних груп всеук

раїнського референдуму. Контроль за дотриманням 

законодавства про всеукраїнський референдум упов
новажені здійснювати також іноземні та міжнародні 
спостерігачі, які пройшли відповідну процедуру реє

страції. 

Винятково важливе значення в системі організа-
ційно-правових гарантій всеукраїнського референду

~ му відіграють засоби масової інформації, здатні ефек
·~ тивно сприяти контролю за дотриманням законодавства 

~ про референдуми, оперативно оголошуючи резонансні 
;:,' 
~ порушення права громадянина на участь у такому рефе-

"' рендумі. 
1:: 
~ До системи організаційно-правових гарантій всеукра-
·g. їнського референдуму можна включити й окремих гро-

1:: мадян України, які безпосередньо визначають результат 
.:; 
.N народного волевиявлення та його характер, а також 

,::; наділені правом здійснювати контроль за дотриманням за

~ конності як у складі комісій, бути спостерігачами . 
,.-, Аналіз гарантій всеукраїнського референдуму дає 
~ підстави зробити наступні висновки . 
~ Виходячи з пріоритету прав та свобод особи і гро
;,: мадянина, держава не тільки закріплЮ€ інститут все.., 
;;} українського референдуму, а й бере на себе обов'я-

~ зок гарантувати кожному громадянину України 
~ право на участь у всеукраїнському референдумі. 
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Гарантії всеукраїнського референдуму визнача
ються комплексом умов та засобів, що забезпечують 

громадянам України, наділеним виборчим правом, 

реально усвідомлювати свободу волевиявлення на 

всеукраїнському референдумі. 
Система гарантій всеукраїнського референдуму не 

є вичерпною і може вдосконалюватися та розширюва

тися. 



Всеукраїнський референдум 

16 квітня 2000 року 

Останні роки в Україні позначені посиленням 
соціально-економічної кризи та суперечностей між Вер

ховною Радою України та Президентом України. Зазна
чені кризові явища загострилися у зв'язку з неспромож

ністю парламенту вчасно прийняти Державний бюджет 

України на 2000 р., поданий Кабінетом Міністрів. До того 
ж сам парламент розколовся на <<більшість •> та << Меншість•>. 

У цей період ініціатИвна група всеукраїнського рефе

рендуму, створена на зборах громадян України в м. Жи
томирі 7 грудня 1999 р. , оскаржила в судовому порядку 
Постанову Центральної виборчої комісїі N2 444 << Про 

~ подання міського голови м. Житомира щодо реєстрації 
<:; 
-~ ініціативної групи всеукраїнського референдуму•> від 
~ 4 грудня 1999 р. про відмову цій ініціативній груnі в 
~ реєстрації. Печерський районний суд м. Києва своїм 
~ рішенням від 21 грудня 1999 р. задовольнив скаргу, виз
о; навши дїі Центральної виборчої комісії щодо відмови у 

-~ реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референ
.9 думу неправомірними, скасував їі Постанову N2 444 і 
.N зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати 
,;s зазначену ініціативну групу. На виконання судового 

--~ рішення Центральна виборча комісія видала Постанову 
,.., <<Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського ре

"' ферендуму за народною ініціативою , утвореної зборами 

:;, громадян України у м . Житомирі 7 грудня 1999 року•> 
·'1::> 9 ~ від 23 грудня 199 р. Після реєстрації першої ініціатив-
е- ної групи всеукраїнського референдуму почалося збирання 

"§- підписів громадян на вимогу проведення всеукраїнська
~ го референдуму . 
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Таким чином, через десять років після nроведення 

першого і єдиного всеуІ<раінського референдуму 1 груд
ня 1991 р., після чотирьох невдалих спроб ініціювати 

nроведення всеукраїнських референдумів на вимогу гро
мадян Укра·іни, завдяки впливу органів суду ІНщІювання 

всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 

набуло логічного завершення. 

В установлені чинним законодавством терміни ство

рені та зареєстровані Центральною виборчою комісією 
ініціативні групи зібрали більш як три мільйони підписів 
громадян Украіни, які мають право голосу, nри цьому в 
Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Волинській, 
Дніпроnетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, 
Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській. Луганській , 
Львівській, Миколаївській, Полтавській , Рівненській, 
Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, 
Чернігівській областях та у м. Києві не менш як по сто 
тисяч nідписів громадян України на вимогу проведення 

всеукраїнського референдуму48 . 
На виконання вимоги більш як трьох міJІьйонів гро

мадян України, засвідченої в установленому порядку 
протоколом Центральної виборчої комісії <<Про загальні 
підсумки збирання підписів громадян Украіни під вимо
гою nроведення всеукраїнського референдуму за народ

ною ініціативою>> від 15 січня 2000 року відповідно до :g 
ст. 72 та nункту шостого ст. \06 Конституції України .g 
Президент України видав Указ N2 65/2000 <<Про прого- ~ 
лошення всеукраїнського референдуму за народною ініціа- ~ 
тивою>) від 15 січня 2000 року49 . Відповідно до цього Ука- ~ 
зу на всеукраїнський референдум, проведення якого " 
призначено провести у неділю 16 квітня 2000 року, на -~ 
голосування винесено шість питань. Згідно з Указом Пре- _g 
зидента України підготовка і проведення всеукраїнська- .... 

18 Протокол Центральної виборчої комісії << Про загальні 
nідсумки збирання nідnисів громадян України nід вимогою nро
ведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою•> 
від 15 січня 2000 р . І І Урядовий кур'єр . - 2000.- N9 9. - С. З . 

"
19 Указ Президента України <<Про оголошення всеукраїнсько

го референдуму за народною ініціативою~ від 15 січня 2000 р . І І 
Урядовий кур'єр . - 2000. - N9 8. - С. 2. 
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го референдуму 16 квітня 2000 року nокладаються на 
Центральну виборчу комісію, відповід ні територіальні та 
дільничні комісії, які здійснюють свої повноваження відпо
відно до Конституції України, Закону України <<Про Цен
тральну виборчу комісію•> та Закону України <<Про все
український та місцеві референдуми •> в частині, що не 
суперечить Конституції України. 

На всеукраїнський референдум були винесені такі 
питання: 

1) <<Чи висловлюєтеся Ви за недовіру Верховній Раді 
України XIV скликання і внесення у зв'язку з цим до

nовнення до частини другої статті 90 Конституції Украї
ни такого змісту: <<а також у разі висловлення недовіри 

Верховній Раді України на всеукраїнському референдумі, 
що дає підстави Президентові України для розпуску Вер

ховної Ради України?•> . 
2) <<Чи підтримуєте Ви nропозиції про доповнення 

статті 90 Конституції України новою третьою частиною 
такого змісту: <<Президент України може також достро
ково припинити повноваження Верховної Ради Укра·іни, 

f!Кщо Верховна Рада України протягом одного місяця не 

змогла сформувати постійно діючу парламентську 
більшість, або у разі незатвердження нею протягом трьох 

місяців підготовленого і поданого в установленому по-

~ рядку Кабінетом Міністрів України Державного бюд
-~ жету України•>, яка б установлювала додаткові підстави 
~ для розпуску Президентом України Верховної Ради Ук
~ раїни , та відповідне доповнення пункту 8 частини першої 
~ статті 106 Конституції України словами: ~та в інших 

~ випадках, передбачених Конституцією України;>•>. 
-~ З) <<Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатсь-
о 

~ кої недоторканності народних депутатів України і вилу-
.9 ченням у зв'язку з цим частини третьої статті 80 Кон-
·;;; ституції України: <<Народні депутати України не можуть 
'<:; 
~ бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кри-
>, мінальної відповідальності, затримані чи заарештовані? •> 
~ 4) <<Чи згодні Ви із зменшенням кількості народних 
~ депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим замі

·"і ною у частині першій статті 76 Конституції України слів 
~ <<Чотириста п'ятдесят•> на слово <<триста•>, а також внесен
~ ням відповідних змін до виборчого законодавства?•> . 

с., 5) <<Чи підтримуєте Ви необхідність формування дво-
@ 
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палатного парламенту в Україні , одна з палат якого пред

ставляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реа

лізації, та внесення відповідних змін до Конституції Ук
раїни і виборчого законодавства? >>. 

6) << Чи згодні Ви з тим , що Конституція України має 
прийматися всеукраїнським референдумом? ,>. 

Можливими відповідями на поставлені питання є <<Так>> 
чи << Ні>>. 

Всеукраїнський референдум 16 квітня 2000 р . видаєть
ся складним за своєю правовою природою . Референду
ми з такої кількості питань в Україні не проводилися, 

хоча світова практика знає приклади проведення загаль

нодержавних референдумів з багатьох складних питань. 

Референдуми з багатьох питань дають змогу вирішити 
певну проблему цілісно і всебічно , заощаджуючи при 

цьому видатки держави на референдарну кампанію та 

час виборців . 

За змістом і сутністю поняття << референдум >> всеук
раїнський референдум 16 квітня 2000 р. слід вважати 
імперативним . Отже, результати референдуму матимуть 
імперативний характер. Противники проведення рефе

рендуму, апелюючи до норм Конституції України і вва 

жаючи цей референдум консультативним, висловили дум-

ку, що Основний Закон не передбачає можливості 
проведення консультативного референдуму, а звідси і його ~ 

с 
проголошення є неконституційним . ·;t · 

Дійсно, Конституція України в ст . 69 визначає : <<На- ~ 
радне волевиявлення здійснюється через вибори, рефе- ~ 

рендум та інші форми безпосередньої демократіЇ>>. Зміст ~ 
поняття <<референдум >> у його класичному значенні пе- о; 

редбачає, як правило, прийняття на всенародному голосу- · ~ 
ванні рішення імперативного характеру, внаслідок чого .g 
консультативні референдуми Конституція відносит ь до 
інших форм безпосередньої демократії . : ~ 

Всеукраїнський референдум 16 квітня 2000 р . є склад- ~ 
~ ним за своїм предметом, оскільки питання, винесені на 

голосування, можна класифікувати і як конституційно

інституційні, і як конституційно-законодавчі . Частина з ~ 
:\:) 

них тією чи іншою мірою прямо чи оnосередковано сто- ;r: 

сується довіри до діючої Верховної Ради України, інші - ~ 
внесення змін до Конституції України 1996 р . Проте в ~ 
будь-якому випадку питання, винесені на всенародне го- ® 
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лосування, є важливими для українського народу і вима

гають нагального та принципового вирішення. 

Питання прийняття Конституції України всеукраїнсь

ким референдумом видається дискусійним. На нашу дум
ку, слушною є теза В.М. Шаповала про прийняття Кон

ституції референдумом як про найдемократичніший 

спосіб їі прийняття, оскільки поєднує два механізми пря

мої демократії - народну ініціативу і власне референ
думsо. 

Складність та гострота питань референдуму логічно 
викликала неоднозначне ставлення до цієї події політич

них сил в Україні, які ставили під сумнів конституційність 
його проведення. Зокрема, голова Української народної 
партії <сСОБОР,>, народний депутат України А. Матвієн
ко, даючи оцінку всеукраїнському референдуму , заявив: 

<<сценарій подій, що розгортаються сьогодні в Україні, 

майже один до одного повторює те, що відбувалося чоти

ри роки тому в сусідній Білорусі >> 51 . Негативні мірку
вання з приводу референдуму 16 квітня висловлювали й 
інші парламентарії 52 

Характерною ознакою нинішньої референдарної кам
панії була послаблена агітація <<За>> та <спроти>> питань, що 

виносяться на всенародне голосування, порівняно з деба

тами, які точилися навколо проблеми визнання консти-

;g туційності Указу Президента України N2 65/2000. Ви
-~ нятково важливу роль в зазначених дебатах відіграв 
~ Конституційний Суд України . 
~ Qпозицію щодо проведення референдуму сформува
<;:j ли ряд парламентаріїв, які висловлювали сумніви щодо 
~ І ~ конституційності Указу Президента України N2 65 2000 

·:;_ і відповідно до ст. !50 Конституції України та ст.lЗ, 15, 39, 
о .9 40, 61, 71 Закону України <сПро Конституційний Суд Ук-

раїнИ>> звернулися до Конституційного Суду України з 
:g І<онституційним поданням щодо невідповідності Указу 
g_ Президента України N2 65 /2000 Конституції України. 
>; 

50 Шаповал В . М. Депутатський індемнітет та імунітет // 
~ Юридична енциклоnеяія: В 6 т . - К . , 1998. - Т. 2. - С. 79. 

;,:: 
"' 

51 Матвієнко А. Референдум: nеремога над своїм народом// 4 Голос України . - 2000.- Ng 10.- С. 5. 
~ 51 Беспалий Б. Від референдуму до хаосу лише крок// Го-
@ лос України. - 2000. - Ng 38. - С. З. 
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Подання до Конституційного Суду України надійшли 
від 10З та 108 народних депутат ів України. У зв'язку 
з їхньою змістовною близкістю, Конституційний Суд 
України об'єднав обидва подання в одне провадження 
по справі . Розгляд конституційного подання розпочався 
29 лютого і через невідкладність та важливість питання 
на розгляд справи було відведено не більше одного місяця. 

Суддями-доповідачами по справі виступили П. Євгра
фов і М. Корнієнко. Уповноваженими за дорученням 
групи народних депутатів УІ<раїни в складі 108 осіб 53 

виступили народні депутати України С. П. Головатий та 
Ю.А. Кармазін. П редставником Президента України 
виступив заступник глави Адміністрації Президента 
Л. Підпалов. 

Парламентарії (група з 108 народних депутатів 
України) висловили наступні аргументи на доведення 
неконституційності Указу Президента України N2 65 / 
2000: 

1. Указ М 65 / 2000 формально базується на поло
женнях ст . 72 та п. 6 частини першої ст. 106 Консти 
туції України. Форма постановки винесених на референ 
дум питань вказує на те, що референдум одночасно має 

як консультативний, так і конституційний характер. 
2. Конституція України не містить положень щодо 

консультативних референдумів . Е1 

З . Конституція України чітко регламентує проведен- .g 
ня конституційних референдумів : згідно зі ст . 156 Кон- ~ 
ституції вони призначаються Президентом для затверд- [7 
ження законів, попередньо схвалених Верховною Радою , с;::; 

щодо внесення змін до розділів І, ІІІ та ХІІІ Конституції . ~ 
4. Конституція не визначає предмет всеукраїнського -~ 

референдуму за народною ініціативою, який проголошує .§ 
Президент України (ст. 72 та п. 6 частини першої ст. 106 
Конституції), але з врахуванням положень ст. 156 пред- .::; 

<::! 
метом всеукраїнського референдуму не можуть бути J 
питання внесення змін до КонституцїІ, що містяться в ,..., 
п . 1, 2, З та 4 ст . 2 Указу N2 65 / 2000. 

-, 
;:::, 
~ 

~ 53 Фактично - 107 народних депутатів України , оскільки -
Л . С . Григорович відкликала свій підпис під конституційним по- ~ 
данням (Голос України. - 2000. - NQ 37 . - С. 1) . ® 
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5. Положення п . 1, 2, З та 4 ст . 2 УІ<азу N2 65/2000 
так само є несумісними із ст . 75 Ко нституції України, 
яка визначає, що єдиним органом законодавчої влади в 

Україні є парламент і тим самим виключає можливість 

прийняття референдумом закону про зміну Конституції 
поза парламентом. 

6. Питання проведення консультативного референду
му та референдуму за вимогою громадян регламентуються 

Законом про всеукраїнський та місцеві референдуми, 
проте відсутнє рішення Конституційного Суду щодо не

відповідності Закону в цілому або окремих його частин 
Конституції України (тобто щодо його конституційності), 
без чого Центральна виборча комісія не має права за
стосовувати цей Закон для організації підготовки та 
проведення референдуму, призначеного Указом N2 65/ 
2000. 

7. Закону, який би регламентував проведення всеук
раїнських референдумів відповідно до вимог Конституції 
України, не існує. 

8. Посилання Указу N2 65/2000 на вимогу більш як 
трьох мільйонів громадян України щодо проведення ре

ферендуму, засвідчене протоколом ЦВК << В установле

ному порядку•>, не легітимне, оскільки такий порядок може 

бути встановлено лише Законом. Закону, який би вста-
Е новлював порядок засвідчення вимоги громадян про про

· ~ ведення консультативного або конституційного референ

~ думів, які призначаються Президентом України відповідно 
~ до вимог Конституції України, в Україні не існує. 
<;j 9. Будь-яка діяльність ЦВК з організації підготовки та 
~ проведення референдуму, проголошеного Указом N2 65/ 

·g_ 2000, за відсутності рішення Конституційного Суду щодо 
о 

~ конституційності Закону про всеукраїнський та місцеві 
· ~ референдуми та відсутності Закону про референдуми, 
·~ схваленого після прийня,ття Конституції У країни !996 р., 
'R є порушенням з боку ЦВК ст. 8, 19, 75, 92 (п . 20 частини 
;;; першої), 14 7 Конституції України . 
~ 10. Загалом Указ N2 65 / 2000 є таким, що суперечить 
~ ст. 8, 19, 72, 75, 85, 92, 147, !56 та п. 1 розділу XV (Пе
·-g рехідні положення) Конституції України, якщо виходити 
~ з частини четвертої ст . 76, ст. 147, п. 1 ст. 150, абзаца 
~ другого частини першої ст . 152, ст . 153 Конституції Ук-
~ @ раїни, частини першої ст. 1, ст . 2, п . 1 ст. 13, абзаца друго-
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го ст. 15, ст . 38, 39, 40, 61, 71 і 73 Закону України <<Про 
Конституційний Суд України>> . 

Попри схожість питань, висловлених в конституцій

них поданнях двох груп народних депутатів України, вони 

мають і певні розбіжності. Зокрема, подання 103 депу
татів ставить під сумнів повноваження Президента Ук
раїни визначати зміст бюлетенів для таємного голосу

вання. А відтак частину першу п. 2 Указу N2 65/2000 
<<Включити до бюлетенів для таємного голосування такі 
питання та можливі відповіді на них:>> ці народні депута

ти України вважають неконституційною. 
Конституційні подання народних депутатів України 

отримали належну оцінку провідних вітчизняних нау

ковців. Слухання справи проводилося в режимі відкри
того засідання, а з 15 березня- закритого засідання. 

В лютому Україну відвідали експерти Парламентсь
кої Асамблеї Ради Європи. Метою візиту було ознайом
лення із ситуацією щодо проведення всеукраїнського ре

ферендуму 16 квітня 2000 р. Після візиту ще до закінчення 
розгляду справи Конституційним Судом України моні
торинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Євро
пи (ПАРЕ) 8 березня 2000 р. затвердив доповідь екс
пертів ПАРЕ <<Реформа інституту влади в Україні>> 
і на його основі - проект резолюції. Прийнята резолю -
ція рекомендує утриматись від висновків Венеціанської ~ 
комісії щодо його відповідності міжнародно-правовим -~ 
нормам. Ці документи планується винести на розгляд ~ 
сесії ПАРЕ, що відбудеться 4 квітня у Страсбурзі . ::3' 

Президент України Л.Д. Кучма, виступаючи на прес- ~ 
конференції у Львові 12 березня 2000 р., назвав <<Не- о; 

·g_ 
~ 
-~ 

етичним і некоректним>> прийняття резолюції моніторин
гового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи 
з приводу всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 р. 
до рішення Конституційного Суду України. - ~ 

З метою уникнення інсинуацій з приводу оцінки за- ~::>.. 
~ конності всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 р . 
"' в Європейському співтоваристві Президент України звер- ;:! 

нувся до Генерального секретаря Ради Європи В. Швімме- ~ 
:1::> 

ра та голови Парламентської Асамблеї Ради Європи лор- ;,: 
да Рассела-Джонстона з листом, в якому роз'яснив мету ~ 
і правові принципи референдуму 16 квітня. В листі, зок- "§-

с.., 
рема, зазначається, що референдум може й повинен слу- @ 
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гувати засобом розв'язання важливих питань суспільно
го і державного життя. 

Факт проголошення всеукраїнського референдуму за 
народною ініціативою викликав неабиякий інтерес у 

громадськості та різних політичних сил в Україні. На

род повірив у можливість безпосередньо, через всеук

раїнський референдум розв'язувати найбільш значущі 

проблеми суспільного та державного життя, а політичні 

парт~ почали вбачати в референдумах реальну демок

ратичну інституцію. На користь цього свідчить реєстра

ція 14 березня 2000 р. ЦВК двох ініціативних груп все
українського референдуму. Ініціаторами альтернативних 

референдумів виступили ліві партії - Комуністична 

партія України, Селянська партія України та Прогресивна 
соціалістична партія України. Ініціативна група, докумен

ти на реєстрацію якої подав міський голова м. Чернігова, 

пропонує винести на референдум питання про закріп

лення в Конституції України соціальних гарантій, про 
ліквідацію інституту президентства в Україні та про 

надання законодавчим органам влади виключного права 

формувати органи виконавчої влади. Друга ініціативна 

група наполягає ще й на голосуванні з питання припи

нення обов'язків України перед МВФ, висловлення не
довіри Президенту України та скасування недоторкан-

~ ності глави держави, суддів і народних депутатів. 

·~ Розгляд конституційного подання народних депутатів 
~ України про неконституційність Указу NQ 65/2000 та 
Z3' політичні дебати навколо цього питання були вирішені 
<::: після того, як Конституційний Суд України 27 березня 
; 2000 р. виніс рішення у справі, що було оприлюднене 
·s_ 29 березня 2000 р. У ньому, зокрема, зазначено: 
о 

!:': 1. Визнати такими, що відповідають Конституції Ук-
.~ раїни (є конституційними), положення статті 1, пунктів 
·~ 2,3,4,5 статті, статей 3,4,5,6,7 Указу Президента України 
' <:;; 
."_ <<Про проголошення всеукраїнського референдуму за на-

~ родною ініціативою>> від 15 січня 2000 року М 65/2000. 
~ Схвалені всеукраїнським референдумом за народною 
;,; ініціативою питання, викладені в пунктах 2,3,4,5 статті 
і 2 Указу Президента України <<Про проголошення всеук-
." 
~ раїнеького референдуму за народною ініціативою>>, є обо-

-g. в'язковими для розгляду і прийняття рішень у порядку, 

~ визначеному Конституцією України, зокрема ·й розділом 
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ХІІІ <<Внесення змін до Конституції УкраЇНИ>>, та закона
ми Укра'іни. 

2. Визнати такими, що не відповідають Конституції 
України (є неконституційними), такі положення Указу 
Президента України <<Про проголошення всеукраїнсько
го референдуму за народною ініціативою>> від 15 січня 
2000 року NQ 65/2000: 

1) пункту 1 статті 2 Указу, в якому викладено питан
ня: <<Чи висловлюєтеся Ви за недовіру Верховній Раді 
України Х!Vскликання і внесення у зв'язку з цим допов
нення до частини другої статті 90 Конституції України 
такого змісту: <<а також у разі висловлення недовіри Вер

ховній Раді України на всеукраїнському референдумі , що 
дає підстави Президентові України для розпуску Вер
ховної Ради України;>,>; 

2) пункту 6 статті Указу, в якому викладено питання: 
<<Чи згодні Ви з тим, що Конституція України має прий
матися всеукраїнським референдумом?>>. 

З . Положення Указу Президента України <<Про прого
лошення всеукраїнського референдуму за народною ініціа 

тивоЮ>>, що визнані неконституційними, втрачають 

чинність з дня ухвалення Конституційним Судом Украї

ни цього рішення . 

4. Виконання цього р і шення покласти на Президента 
України, Верховну Раду України, Центральну виборчу ~ 

<::; 
комісію5•. ·;;: 

На виконання рішення Конституційного Суду Украї- ~ 
ни у справі за конституційними поданнями 103 і 108 ~ 
народних депутатів України щодо конституційності Указу ~ 
Президента N965/2000 та керуючись ст. !52 Конституції "' 
України Президент України видав У каз N9 548/2000 ·~ 
від 29 березня 2000 року <<Про внесення змін до Указу . ~ 
Президента України від 15 січня 2000 року Ng 65>>. 'N 

Uим Указом Президент постановив: ·~ 
1. Виключити зі статті 2 Указу Президента України :::с 

від 15 січня 2000 року N9 65 <<Про проголошення всеуІ<- ~ ,., 
раїнеького референдуму за народною ініціативою>> пунк- ~ 

ти 1 і 6. ~ 
2. Центральній виборчій комісії здійснювати підго- ~ 

товку і проведення всеукраїнського референдуму за на- е
-е-

"' 0.. 
51 Урядовий кур'єр. - 2000. - N2S8.- С.І. @) 
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~ 
~ 
;,: 

~ 
-е. 

"' 

родною ініціативою з питань, передбачених пунктами 2, 
З, 4, і 5 статті 2 Указу Президента України від 15 січня 
2000 року М 65, які рішенням Конституційного Суду 
України в ід 27 березня 2000 року визнані конституцій
ними. 

З . Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюд
нення55. 

о.. 
@ 55 Урядовий кур'єр. - 2000.-М59.- С.2 . 



Місцеві референдуми 

в Україні 

Поряд із всеукраїнським (загальноукраїнським) ре
ферендумом в Україні відповідно до чинної Конституції 
і законодавства України проводяться місцеві референду

ми. Вони ввійшли в суспільно-політичне життя України 
порівняно недавно, майже одночасно із всеукраїнським 
референдумом, але набули значного поширення, пере

творившись на політичну і правову реальність нашого 

часу . 

Можливість проведення місцевих референдумів пе

редбачається Конституцією України (ст. 38 , 143) і Зако
нами України <<Про всеукраїнський та місцеві референ- :g 
думи>> , << Про місцеве самоврядування в Україні>> та рядом ·~-• 
законодавчих актів, які створюють для цієї форми наро- і3 
довладдя відносно цілісну правову основу. На жаль, ос- ~ 

новний галузевий законодавчий акт про референдуми, в ~ 
тому числі про місцеві референдуми - Закон України ~ 
<<Про всеукраїнський та місцеві референдуми>>, як уже .5 
зазначалось, не приведено у відповідність до чинної Кон- 2-

:::: 
ституції України. Проте це не є перешкодою для прове- .g 
дення як всеукраїнського, так і місцевих референдумів. ·;;; 

Нині до Верховної Ради України внесено ряд законо- ·~ 
проектів <<Про всеукраїнський і місцеві референдуми >> :.е 

>. 
та окремі законопроекти про всеукраїнський і місцеві ~ 

референдуми. Їхній зміст та об ' єктивна потреба в них 
дають підстави стверджувати, що найближчим часом нові .% 
закони чи закон про всеукраїнський і місцеві референ- ~ 

~ 
думи буде розглянуто і прийнято. -е_ 
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6.1. Поняття і види 
місцевих референдумів 

Місцеві референдуми- це безпосереднє (пря
ме) волевиявлення територіальних громад щодо 
прийняття рішень з питань місцевого значення шля
хом прямого голосування членів цих громад. 

За своєю сутністю місцеві референдуми є формою 
безпосередньої прямої локальної (місцевої) демок
ратії, здійснення місt;евої публічно(· влади безпосе

редньо територіальними громадами в межах відповід
них адміністративно-територіальних одинИць. 

Якщо всеукраїнський референдум є формою безпо

середнього волевиявлення всього або більшості укра

їнського народу як політичної нації, формою безпосеред

ньої демократії загальнонаціонального характеру, 

загального народовладдя, то місцеві референдуми є воле

виявленням певних спільнот, зокрема територіальних, 

тобто проявом безпосередньої демократії місцевого ха

рактеру, місцевого народовладдя, зокрема місцевого са

моврядування. Місцеві референдуми є однією з форм 

діяльності територіальних громад, вищою формою місце

вого самоврядування як права територіальних громад 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України . 

За своїм змістом місцеві референдуми є безпосереднім 
::5 вирішенням територіальними громадами питань місце-

~ вого самоврядування, тобто питань місцевого значення, 
l;;j які за законодавством мають право вирішувати територі
;:: 
о; альні громади з числа жителів сіл, селищ, міст, які є ад-

·~ міністративно-територіальними одиницями . 
. g Не випадково місцевий референдум визначається в 

Законі <<Про місцеве самоврядування в Україні>> (ст. 7) 
:§ як форма вирішення територіальною громадою питань 
~ місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. 

>-. Чинне законодавство встановлює ряд обмежень щодо 
'~> питань, які можуть виноситися на місцеві референдуми, і 
;;, передбачає можливість визнання нед1исними рішень, 

·~ прийнятих на таких референдумах, якщо їхнім предме-
"' ~ 
-е-.., 
а., 

@ 

том є питання, які законодавчо не можуть виноситися на 

місцеві референдуми. Предметом місцевого референду

му може бути, як зазначається в Законі <<Про місцеве 
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самоврядування в Україні>> (ст. 7), будь-ЯІ<е питання, відне 
сене Конституцією України , цим Законом та іншими зако
нами України до компетенції місцевого самоврядування. 

Голосування на місцевих референдумах, як і на всеук

раїнському, є таємним і вільним. Воно відбувається на 

основі загального , рівного і прямого виборчого права 

Таким чином, за своєю організаційно-правовою формою 

місцеві референдуми співпадають з місцевими виборами , 

які проводять~я за Конституцією і відповідними закона
ми України. 

Місцеві референдуми, як і всеукраїнський референ

дум, поділяються на кілька видів. Зокрема, місцеві рефе
рендуми розрізняють за місцем і часом проведення, за 

підставами і наслідками ·іх проведення та іншими озна

ками . 

За місцем (територією) проведення місцеві рефе
рендуми поділяються на сільські, селищні й міські ре

ферендуми. 
За часом проведення місцеві референдуми поділя

ються на звичайні та повторні. 

За підставами проведення місцеві референдуми 
поділяються на обов' яз кові та факультативні, ініціа

тивні та імперативні . 

Місцеві референдуми є прерогативою територіальних 

громад. Відповідно до ст . 143 Конституції України тери- ~ 
торіальні громади забезпечують проведення місцевих ·~ 
референдумів та реалізацію їх результатів . Оскільки ~ 
територіальними громадами визнаються лише жителі сіл, ~ 
селищ міст, то за місцем проведення референдумів об'єктив- ~ 

но розрізняють лише сільські , селищні й міські референ- "' 
думи. Районні та обласні референдуми Конституцією ·~ 
України не передбачені. Проте не виключена можливість .~ 
їхнього передбачення майбутніми законами про місцеві .,.. 
референдуми, аналогічно проведенню місцевих виборів ·і; 
депутатів обласних і районних рад . 1? 

З більшості питань, які перебувають у віданні місце- >, 
вого самоврядування, проводяться факультативні (нео- :х> 
бов'язкові) референдуми з ініціативи місцевої ради або ~ 

~ 
на вимогу ·й депутатів, або на вимогу передбаченої Зако- і; 
ном кількості громадян України, що постійно прожива- ~ 
ють на території відповідної адміністративно-територіаль- ~ 

с., 
ної одиниці. @ 
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Закон <<Про всеукраїнський і місцеві референдуми>> 
передбачає проведення і обов ' язкових місцевих референ
думів. Зокрема, в ст. 6 цього Закону зазначається, що 
виключно місце!3ИМИ референдумами в межах відповід

них адміністративно-територіальних одиниць вирішуються 

питання про найменування або перейменування сільрад, 

селищ, міст, районів, областей; питання про об'єднання в 

одну із зазначених адміністративно-територіальних оди

ниць із спільним адміністративним центром ; питання про 

зміну базового рівня місцевого само'врядування у 
сільських районах . 

Ряд із цих положень нині втратили своє значення, 
але в цілому обов'язковість як підстава винесення пи

тань на місцеві референдуми, а відповідно і можливість 

обов'язкових місцевих референдумів збереглися. 

Істотне значення має також поділ місцевих референ
думів на ініціативні та імперативні . 

Звичайні місцеві референдуми є ініціативними . Вони 
призначаються відповідно до ст. 12 Закону України <<Про 
всеукраїнський та місцеві референдуми>> місцевими ра

дами за власною ініціативою або за пропозицією тих 

суб'єктів, які мають право вносити до відповідної ради 
проекти рішень або пропозиції про прийняття відповід
них рішень. 

"' Разом з тим можливе проведення місцевих референ
·~ думів на вимогу депутатів або громадян України. Зок
~ рема, ст. 1 З Закону України <<Про всеукраїнський і місцеві 
~ референдуми>> передбачається, що місцева рада також 
<:: призначає місцевий референдум на вимогу депутатів, що 
::: 
~ становлять не менш як половину від загального складу 

·~ ради, або на вимогу, підписану однією десятою частиною 

.g громадян України, які постійно проживають на території 
·- відповідної адміністративно-територіальної одиниці й ма
., ють право брати участь у референдумі . 

·~ Поділ місцевих референдумів на звичайні та повторні 
>, зумовлений можливістю порушення законодавства про 

"" відповідні референдуми і необхідністю відновлення спра
;" ведливості шляхом проведення референдуму повторно 

1 на тих самих підставах і з тих самих питань. Так, відпо
~ відно до ст. 43 Закону України <<Про всеукраїнський і 
~ місцеві референдуми>>, якщо під час проведення місцево
~ го референдуму було допущено грубі порушення цього 
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закону, відповідна місцева рада у 15-денний строк може 

призначити повторний місцевий референдум на всій те

риторії відповідної адміністративно-територіальної оди

ниці або й частини . У такому випадку може бути прий
нято рішення про утворення комісій з референдуму в 

новому складі. 

В перспективі, тобто за новим Законом, місцеві рефе
рендуми за своїм змістом мають поділятися, на нашу 

думку, на статутн.і та звичайн.і. 

Характер кожного виду місцевих референдумів, як і 
всеукраїнського референдуму, знаходить свій вияв у пред

меті місцевого референдуму та принципах і стадіях його 
організації і проведення. 

Предметом місцевого референдуму відповідно до ст. 4 
Закону України <<Про всеукраїнський і місцеві референ
думи>> може бути прийняття, зміна або скасування рішень 

з питань, віднесених законодавством України до в ідання 

місцевого самоврядування відповідних адміністративно

територіальних одиниць, а також прийняття рішень, що 

визначають зміст постанов місцевих рад, їх виконавчих 

органів, у тому числі сільських, селищних і міських голів. 

6.2. Основні засади 
організації і проведення 
місцевих референдумів ::; 

.§ 
;І: 

Основні засади організаuїі і nроведення місцевих ~ 
референдумів у цілому ідентичні основним засадам ~ 
організації і проведення всеукраїнського референдуму ~ 

;::: 
та місцевих, парламентських і президентських виборів. о; 
Місцеві референдуми грунтуються на принципах загаль- ·~ 

::: 
.~ ності, рівності, прямого хараюеру участі громадян у цих 

референдумах і таємності голосування . 
ПриН.Lfип загальності означає, що у місцевих рефе- :~ 

рендумах мають право брати участь громадяни України, ~ 

які на день проведення референдуму досягли 18 років і ~ 
ІЬ 

постійно проживають на території області, району, міста, 

району в місті, селища, села (ст. 7 Закону <<Про всеукра- ~ 
їнський і місцеві референдуми >> ) . ~ 

Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав грома- 2-
дян України на участь у референдумі залежно від поход- ~ 

Q.., 
ження, соціального і майнового стану, расової і нац!о- @ 
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нальної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, 

політичних поглядів, роду і характеру занять забороняєть

ся. У референдумах не беруть участь психічно хворі гро
мадяни, визнані судом недієздатними. 

Громадяни беруть участь у референдумах на рівних 
засадах. Кожний громадянин має один голос . Голосуван
ня на референдумах є прямим. Громадяни беруть участь 

у референдумах безпосередньо. 

Голосування під час референдуму є таємним: конт
роль за волевиявленням громадян не допускається 

(ст. 7 Закону <<Про всеукраїнський і місцеві референду
МИ>>). 

Місцеві референдуми мають проводитися в умовах 
гласності й відкритості, за участю засобів масової інфор
мації і широкої громадськості. 

Законодавство гарантує членам територіальних гро
мад, відповідним радам, сільським, селищним і міським 

головам, місцевим осередкам політичних партій, громадсь

ким організаціям та органам самоорганізації населення 

право вільної агітації <<За>> чи <<Проти>> проведення місце

вих референдумів . 

Сільські, селищні, міські ради, їхні виконавчі органи, 
сільські, селищні, міські голови, підприємства і організацїі 

державної та комунальної форм власності при прове

~ денні місцевих референдумів зобов'язані надавати не

.g обхідні приміщення, забезпечувати рівний доступ членів 
~ територіальних громад, місцевих осередків політичних 
~ партій до місцевих засобів масової інформацїі. 
"" Місцеві референдуми, як і всеукраїнський референ-
:;:: 
-~ 
;::,._ 
а 

дум, мають проводитися відповідно до Конституції Ук-

раїни державною мовою. В адміністративно-територіаль-
-~ них одиницях, де компактно проживають національні 

.N меншини, при проведенні референдуму може використо

;,: вуватись також мова цих національних меншин. <:; ? Фінансування місцевих референдумів має свої особ-
>, ливості порівняно із всеукраїнським референдумом. Зок

~ рема, підготовка і проведення місцевих референдумів 
~ здійснюються за рахунок коштів відповідних місцевих 
1 бюджетів. Їхній розмір та порядок формування визнача-
2- ються відповідними радами. 

"§- З метою покриття фінансових витрат на проведення 
~ місцевих референдумів можуть утворюватись громадські 
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фонди, до яких роблять добровільні пожертвування гро

мадяни України, місцеві осередки політичних партій, юри
дичні особи, зареєстровані в Україні, за винятком 
підприємств з іноземними інвестиціями, а також 

підприємств, установ і організацій, що утримуються за 

рахунок відповідного місцевого бюджету. 

Контроль за формуванням і використанням коштів 

громадських фондів здійснюється відповідною сільською, 

селищною, м іською комісією з референдуму. Кошти гро

мадських фондів використовуються виключно на покриття 

витрат, пов'язаних з проведенням місцевого референду

му, і не можуть бути використані для агітування за чи 

проти прийняття рішень, які виносяться на референдум. 

6.3. Стадії місцевих 
референдумів 

Стадії проведення місцевих референдум і в в ос
новному аналогічні стадіям проведення всеукраїнського 

референдуму та виборів. 

Основні стадії місцевих референдумів - це підго
товка референдумів , проведення референдумів і підбит

тя підсумків референдумів. 

Можливий і детальніший поділ на стадії: 

® призначення місцевого референдуму; ~ 
® утворення територіальних одиниць з проведення -~ ::: 

місцевого референдуму; <:::~ 

® утворення органів (комісій) з місцевого референ- ~ 
думу; ~ 

® складання списків громадян , які мають право бра- о:: 

ти участь у місцевому референдумі; ·g. 
® агітація за прийняття рішень, що виносяться на ре- .9 

ферендум; ·м 
® голосування ; ,~ 
® визначення результатів місцевого референдуму. ? 
Першою стадією місцевого референдуму, як і все- » 

'D 
українського, є стадія призначення референдуму, що 

має підготовчий характер. -~ 
Вимога депутатів місцевої ради про 11роведення ре- <::; 

ферендуму реалізується у формі поіменного голосування ~ 
на пленарному засіданні відповідної ради або збирання "Е 

::J, 
підписів народних депутатів. Підписи депутатів засвід- ® 

167 



чує сільсьІ<ий, селищний , мі с ьІ< ИЙ голо ва або голова об 

ласної чи районної ради . 
Право ініціативи у збиранні підписів під вимогою про 

проведення місцевого референдуму належить громадя

нам України, які постійно проживають на території відпо

відної адміністративно-територіальної одиниці і мають 
право на участь у референдумі . Збирання підписів органі
зовують і здійснюють ініціативні групи референдуму, що 

утворюються відповідно до Закону <•Про всеукраїнський 
і місцеві референдуми >> . 

Згідно зі ст . 16 цього Закону ініціативні групи облас
ного, міського (міст республіканського і обласного зна
чення), районного в місті референдуму утворюються на 
зборах за участю не менш як 200 громадян України, а 
міського (міст районного підпорядкування), селищного і 
сільського референдуму - на зборах за участю не менш 

ЯІ< 50 громадян Укра.Іни, що мають право на участь у 
референдумі та постійно проживають на території відпо

відної адміністративно-територіальної одиниці . 
В разі схвалення більшістю учасників зборів пропо

З Іщії про проведення референдуму та затвердження фор

мулювання питання, що пролонується на нього винести , 

об ирається ініціативна груnа, якій доручається організа

ція збирання підлисів громадян . 

Е Ініціативна група місцевого референдуму складається 

·~ Не менш як з !О громадян України , які мають право 
~ брати участь у референдумі та постійно проживають на 
~ території відповідної адміністративно-територіальної оди
<::: ниці. :: 
о; Ініціативні групи місцевого референдуму реєструються 

·s._ відповідно сільськими, селищними, міськими головами або 
о .9 головами обласних і районних рад. 

З дня одержання свідоцтва про реєстрацію ін і ціатив
:~ на груnа має право організовувати та здійснювати зби
~ рання лідписів громадян про проведення референдуму 

>, (на підлисних листах) . 
Загальний термін збирання підnисів про nроведення 

Місцевого референдуму не повинен перевищувати одно

го місяця від дня одержання свідоцтва про реєстрацію 

Іlершої ініціативної груnи. 

Після заверше ння збирання лідлисів ініціативна гру

Іlа у триденний строк складає підсумковий nротокол , в 

168 



якому зазначається загальна кількість підписів грома

дян, зібраних на території відповіднрї місцевої ради, дата 

реєстрацїі ініціативної групи, дата закінчення збирання 
підписів. 

Відповідна місцева рада після одержання належним 
чином оформленої пропозиції приймає на сесії у місяч-

ний строк одне з таких рішень: ( 
® про призначення референдуму; 

® про відхилення пропозицїі про проведення рефе

рендуму в разі наявності порушень Закону, які вплива
ють на підстави для призначення референдуму; 

® про прийняття рішення, яке пропонується у вимозі 
про призначення референдуму, без проведення референ

думу. 

В ст. 22 Закону України <<Про всеукраїнський і місцеві 
референдуми>> зазначається, що в рішенні про призна

чення референдуму зазначаються дата проведення рефе

рендуму, назва проекту закону, рішення, зміст питання, 

що виноситься на референдум. На місцевий референдум 

найчастіше виноситься од,не 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 закону, рішення іншого питання, що виноситьсн .о 

.9 на референдуr.t, оголошується у місцевих засобах масової "' 
інформації у І О-денний строк після прийняття рішення ~ 
про призначення референдуму. ~ 

Наступною стадією організації і проведення місце- ~ 
вого референдуму після його призначення є утворен- " 
ня відповідних територіальних одиниць - дільниць ·§. 
для голосування. Для проведення голосування і підра- .g 
хунку голосів під час проведення референдумів, як ·~ 

зазначається у ст. 23 Закону Укра·іни <<Про всеуІ>раїнський .;:; 
і місцеві референдуми>>, територія районів, міст, районів у J 
містах, селищ міського типу і сільрад ділиться на дільниці 

Q> 

дJІя голосування . 

Дільниці для ,-олосування утворюються також у ~ 
~ 

військових частинах, лікарнях та інших стаціонарних ліку- ~ 
вальних закладах, місцях перебування громадян, розта- ~ 
шованих у важкодоступних районах, а також на суднах , ~ 

с., 
які перебувають у день проведення референдуму в пла- @ 
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ванні. Такі дільниці можуть бути утворені, якщо для цьо
го є необхідні умови , при представництвах України за 
кордоном. Дільниці для голосування утворюються, як 

nравило, районними, міськими, районними у містах, селищ
ними і сільськими радами або їхніми головами . 

Дільниці для голосування утворюються не nізніш ЯІ< 

за 20 днів до місцевого референдуму з охоnленням від 
20 до 3000 громадян, які мають право брати участь у 

референдумі, а в необхідних виnадках меншої або більшої 

кількості громадян. 

Відповідна рада або сільський, селищний, міський го
лова чи голова ради сnовіщає громадян про межі кожної 

дільниці для голосування із зазначенням місця знаход

ження дільничної комісії по референдуму і nриміщення 
для голосування . 

Третьою стадією референдумів є утворення 
органів з референдуму - комісій з референдуму . 

Для nідготовки і проведення місцевого референдуму 

в межах адміністративно-територіальних одиниць, де він 
проводиться, зазначається у ст. 24 Закону <<Про всеук
раїнський і місцеві референдуми•>, утворюються такі 

комісії: 
® облас~о~і, районні, міські, районні у містах, селищні, 

сільські комісії з референдуму; 

"' ® дільничні комісії з референдуму . 
. ~ В разі оголошення і проведення одночасно двох або 
~ кількох місцевих референдумів комісії, утворені в ne
~ редбаченому ЗаІ<оном порядку, є спільними для всіх од
"' ночасно оголошуваних референдумів. Комісії з референ 
~ думу можуть бути утворені на основі існуючих виборчих 
·~ 

g 
комісій. 

В разі, якщо референдум проводиться одночасно з 
.9 виборами народних деnутатів або Президента України, 
:§ може бути утворено спільні комісії з референдуму та 
~ 
~ виборів. 
>, Обласна, районна, місьІ<а, районна в місті, селищна, 
~ сільська комісія з референдуму утворюється відnовідною 
~ радою або сільським, селищним, міським головою чи го
~ лавою відnовідної ради не пізніш як за 25 днів до місце
іі; 
§- вого референдуму у складі 9-19 членів комісії . 
~ Представники до складу комісій з референдуму відnо
~ відно до ст. 27 Закону <<Про всеукраїнський і місцеві 
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референдуми>> висуваються кримськими республікансь

кими, обласними, районними в містах органами політич

них партій, масових рухів, громадських організацій або 

їхніми виконавчими органами , первинними організація

ми політичних партій, масових рухів, трудовими колекти

вами або їх радами, колективами професійно-технічних, 

середніх спеціальних і вищих закладів освіти, зборами 

громадян за місцем проживання і військовослужбовців 

у військових частинах. 
Голова, заступники голови і секретаріат комісії з 

референдуму обираються на першому засіданні цієї 

комісії. 

Нині відповідно до чинної Конституції і законодав
ства України представники до складу відповідних комісій 
з референдуму висуваються переважно органами політич

них партій або первинними організаціями політичних 
партій. 

Згідно зі ст. 28 Закону України про всеукраїнський і 
місцеві референдуми обласна, районна, міська, районна в 

місті, селищна, сільська комісія з референдуму наділяють-

ся широким колом повноважень у підготовці і прове

денні місцевих референдумів. Вона організовує підготовку 

і проведення місцевого референдуму, здійснює на своїй 

території контроль за виконанням Закону про референ
думи і забезпечує його однакове застосування; спрямо- ~ 

G 
вує діяльність нижчестоящих комісій з референдуму; ·;;: 
розподіляє кошти між комісіями з референдуму; контро- ~ 
лює забезпечення їх приміщеннями, транспортом, зв'яз- ~ 

ком і розглядає інші питання матеріально-технічного ~ 

забезпечення референдуму; заслуховує повідомлення " 
дільничних комісій з референдуму, керівників місцевих ·~ 
органів державного управління, підприємств, установ і -~ 
організацій у питаннях, пов'язаних з організацією і про- ·~ 
веденням референдумів; здійснює нагляд за своєчасним ·~ 

поданням дільничними комісіями з референдуму для за- "' 
гального ознайомлення списків громадян, які мають пра

во брати участь у референдумі; забезпечує виготовлен

>, 

"' 
ня бюлетенів для голосування і постачання їх дільничним ~ 

·'\:> 
комісіям з референдуму ; утворює лічильні групи для ~ 

підбиття підсумків референдуму; підбиває підсумки ре- ~ 
ферендуму на території відповідної ради; встановлює ~ 

::1., 
результати місцевого референдуму в межах своєї діль- ® 
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.о 

;:: 
\.) 

- ~ 
\.) 

<::: 

ниці; розглядає відповідні зая в и і с карги на рішення і дії 

дільничних комісій з референдуму і приймає з цих пи

тань остаточне рішення; здійснює інші повноваження 
відповідно до Закону про всеукраїнський і місцеві рефе

рендуми. 

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 , міським головами чи головами районних рад 

не пізніше як за 15 днів до місцевого референдуму. У 
необхідних випадках за рішення відповідної ради чи відпо -

відного голови юльюсний склад дільнично1 комісії з ре

ферендуму може бути зменшено або збільшено. 

Представники до складу дільничної комісії з рефе

рендуму висуваються насамперед районними, міськими, 

районними в містах органами політичних партій або 
їхніми виконавчими органами, трудовими колективами 

та їх радами, зборами громадян за місцем проживання та 

прирівненими до них зібраннями громадян, які мають 

право голосу . 

Дільнична комісія з референдуму має ряд повнова

жень організаційного, інформаційного, консультативного , 

установчого, арбітражного, контрольного, облікового, охо

ронного та іншого характеру. Зокрема, дільнична комісія 
з референдуму вивішує в приміщенні дільниці текст 

проекту закону, рішення, що виноситься на референдум, 

надає громадянам можливість ознайомлення з ним під 

час підготовки до проведення референдуму і в день го-
~ 
~ "' лосування ; складає списки громадян, які мають право 

·~ брати участь у референдумі ; проводить ознайомлення 
.§ громадян із цими списками; приймає і роз глядає заяви 

про неправильності в списку і вирішує питання про вне

:~ се ння до нього відповідних змін ; сповіщає громадян про 
е- де нь проведення референдуму і місце голосування ; за

>; безпечує підготовку приміщення для голосування ; органі
"' зовує голосування в день проведення референдуму на 
-<. дільниці; утворює лічильну групу для підрахунку голосів ; 

1' проводить підрахунок голосів , поданих на дільниці для ., 
2- голосування; забезпечує присутність під час голосуван-

'§- ня представників засобів масово"і інформації, політич
~ них партій та інших уповноважених осіб . 
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Організація роботи комі с ій з місцевого референдуму 
в основному аналогічна організацІі роботи комісій із 
всеукраїнського референдуму та виборів . Засідання комісії 
з референдуму є правомочним, якщо в ньому бере участь 

не менш як дві третини від складу комісії . Рішення комісії 

приймається відкритим голосуванням більшістю голосів 

від загального їі складу. Рішення комісії з референдуму, 
прийняті в межах їхніх повноважень , є обов'язковими 
для виконання всіма державними і громадськими органа

ми, підприємствами і організаціями . Рішення і дії комісії 
можуть бути оскаржені у вищестоящі комісїі з референ

думу , а у випадках, передбачених цим законом, також у 
суді. 

Особа, яка входить до складу комісії з референдуму, за 

·І-і рішенням може звільнятися в nеріод підготовки і про

ведення референдуму від виконання виробничих або служ

бових обов'язків із збереженням середньої заробітної 

плати за рахунок коштів, що виділяюl'ься на проведення 
ре фе рендуму . 

Державні й громадські органи, підприємства, установи, 

організації, службові особи зобов'язані сприяти комісі
ям з референдуму у здійсненні ними своїх повноважень, 
надавати необхідні для їх роботи відомості й матеріали . 

Четвертою стадією організації і проведення місце
вих референдумів є складання списків громадян , які "' 

v 
мають право брати у•шсть у референдумі, та забез- ·;;; 
печ.ення ознайомлення з ними цих громадян. ~ 

Організацію обліку громадян , які мають право брати ~ 

участь у референдумі, складання відповідних списків та ~ 

передачу їх дільничним комісіям з референдуму забез- "' 
печують насамперед сільські, селищні й міські голови та ·~ 
голови районних у містах рад. .9 

Списки громадян, які мають право брати участь у ре- ·
ферендумі, складаються окремо по кожній дільниці для ·~ 
голосування і підписуються головою і секретарем дільнич- ". 
ної комісії з референдуму . ~ 

Списки громадян по дільницях для голосування, утво
рених у лікарнях та інших стаціонарних лікувальних ~ 
закладах, а також на суднах, які перебувають у день ре- ~ 

ферендуму в плаванні , при представІіицтвах України за ~ 
~ 

кордоном, складаються на основі даІіих, що подаються "' 
о.. 

керівниками зазначених установ і капітанами суден. @ 
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До списку громадян, які мають право брати участь у 

референдумі, включаються всі громадяни України, які до
сягли 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 грома

дян, які мають право брати участь у референдумі, лише 

по одній дільниці для голосування. Громадяни, які про
живають 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 гро

мадян із списками громадян, які мають право брати участь 

у референдумі. Ці списки надаються для загального оз

найомлення за десять днів до референдуму. На дільни

цях для голосування, утворених в лікарнях та інших ста

ціонарних лікувальних закладах, а також у виняткових 

випадках у військових частинах, на суднах, які перебува

ють у день референдуму в плаванні, списки громадян 

подаються для ознайомлення за два дні до референдуму . 

Громадянам забезпечується можливість ознайомити

ся із списком і перевірити правильність його складання 

в приміщенні дільничної комісії з референдуму . 

~ Відповідно до Закону України <<Про всеукраїнський 
-~ та місцеві референдуми•> (ст. 34) кожному громадянину 
\.) 

~ 

~ 
\.) 

надається право оскаржити невключення, неправильне 

включення до списку або виключення із списку, а також 

~ допущені в ньому неточності в зазначенні даних про 

о; нього. Заява про неправильність у списку розглядається 
-~ дільничною комісією з референдуму, яка зобов'язана не 
·- пізніш як у дводенний строк, а напередодні й у день ре
-~ ферендуму, негайно розглянути заяву, внести необхідні 

·;;: виправлення до списку або видати заявнику копію моти
<:; 
"'- вованого рішення про відхилення йог:о заяви. Це рішен-

""' ...., ня може бути оскаржене у відповідному районному або 

"' міському суді, який зобов'язаний розглянути скаргу в 
% триденний строк. Виправлення в списку відповідно до 

~ рішення районного або міського суду проводиться негай

~ но дільничною комісією з референдуму. 

~ Важливою стадією референдуму є агітація щодо 
~ прийняття рішення, яке виноситься на референдум. 
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Відповідно до ст. 8 Закону України <<Про всеукраїнський і 
місцеві референдуми>> громадянам України, політичним 
партіям, трудовим колективам надається право безпе

решкодної агітації за або проти прийняття рішення, що 

виноситься на місцевий референдум. 

Для реалізації цього права зацікавленим особам і 

організаціям надаються приміщення для зборів, забезпе

чується можливість використання засобів масової інфор

мації. Винесений на референдум проект рішення обгово

рюється в межах тієї адміністративно-територіальної 
одиниЦі, де проводиться референдум. Діяльність держав

них і громадських органів та організацій, які беруть участь 

у підготовці та проведенні місцевого референдуму, здійснюєть

ся відкрито і гласно. 

Всі рішення, що стосуються референдуму, а також про
екти рішень, що виносяться на референдум, підлягають 

опублікуванню засобами масової інформації. Засоби ма
сової інформації також висвітлюють хід підготовки і про

ведення референдуму, їх представникам гарантується 

безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'я

зані з референдумом, і одержання потрібної інформації. 
У день проведення референдуму будь-яка агітація за

бороняється. 

ГоловNою стадією місцевого рефереNдуму, як і все
укра·інського, є голосування. Голосування проводиться .а 
в день референдуму з 7 до 20 години. · ~ 

Голосування проводиться у спеціально відведених ~ 
приміщеннях, з достатньою кількістю кабін або кімнат і:' 

для таємного голосування, визначеними місцями видачі ~ 

бюлетенів і скриньками для голосування. Скриньки для ~ 
голосування встановлюються таким чином, щоб громадя- ·~ 
ни, підходячи до них, обов'язково проходили через І<імна- .§ 
ти для таємного голосування. ·~ 

У день референдуму перед початком голосування .5 
скриньки для голосування перевіряє, пломбує або опеча- J 
тує голова дільничної комісії з референдуму в присут- ""' 

~ 

ності членів комісії. ::: 
Кожний громадянин голосує особисто. Голосування ;:_ . . f; · 

за інших осіб не допускається . Бюлетені для голосуван- ~ 
ня видаються дільничною комісією з референдуму на ~ 

-е-підставі списку громадян після пред'явлення громадяни

ном паспорта або іншого документа, який посвідчує його 

17.5 

~ 
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особу. При одержанні бюлетеня для голосування у списку 

громадян, які мають право брати участь у референдумі, 

громадянин ставить підпис. Бюлетень для голосування 

є основним документом голосування і референдуму в 
цілому. 

У бюлетені для голосування зазначається назва про
екту рішення, що виноситься на референдум, і пропонуєть

ся громадянину відповісти <<ТаК>> або <<Ні>> на питання щодо 

прийняття або відхилення цього проеюу. В разі вине
сення на референдум двох або І<ількох питань для кож

ного з цих питань встановлюється окремий бюлетень . 

У разі одночасного проведення двох або кількох рефе
рендумів бюлетені для голосування по кожному з них 

повинні відрізнятися за кольором. Зміст і форма бюле
тенів для голосування при проведенні місцевого рефе

рендуму встановлюються відповідно обласними, район

ними, міськими, районними у містах, селищними і 

сільськими радами. Зміст бюлетеня не може суперечити 
суті формулювання питання, визначеного у вимозі депу

татів або громадян України про проведення референду
му. Бюлетені для голосування друкуються українською 
мовою, а в разі необхідності й іншими мовами. Бюлетені 

для голосування вручаються дільничним комісіям з ре

ферендуму не пізніш як за 10 днів до проведення місце-

.~ вого6 рефере.ндуму. 
:;: юлетеНІ для голосування заповнюються голосуючим 

~ у кабіні або кімнаті для таємного голосування. Під час 
;::-
~ заповнення бюлетенів забороняється присутність 

~:: будь-кого, крім голосуючого. Громадянин, ЯІ<ИЙ не здат
;:: 
" ний з будь-яких причин заповнити бюлетені, має право 
·2- запросити до кабіни або кімнати для таємного голосу
;:: вання іншу особу на свій розсуд, крім члена комісії з 
.~ 
·- референдуму. 

Громадянин nід час заповнення бюлетеня викреслює 
~ в ньому одне з двох слів: <<ТаК>> або <<Ні>>. У разі праве

;::., дення одночасно двох чи кількох референдумів або ви

"' несення на референдум двох чи кількох питань громадя
;:, нин одержує і заповнює бюлетені окремо по кожному 

·~ референдуму та по кожному питанню. 
2- Заповнені бюлетені голосуючий опускає у скриньку 
~ для голосування. 
~ 
@) 
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Відповідальність за організацію голосування, забезпе

чення таємниці волевиявлення громадян, обладнання при

міщень і підтримання в них необхідного порядку несе 

насамперед дільнична комісія з референдуму. 

Заключною стадією місцевого референдуму є виз
начення результатів референдуму. 

Підрахунок голосів на дільниці для голосування про

водиться дільничною комісією з референдуму. Скринь
ки розкриваються дільничною комісією з референдуму 

після оголошення головою комісії про закінчення голо

сування . Розкриття скриньок до закінчення голосування 

забороняється. Перед розкриттям скриньок усі невико

ристані бюлетені для голосування підраховуються і по 

гашаються дільничною комісією з референдуму. 

Дільнична комісія з референдуму за списком грома

дян, які мають прав брати участь у референдумі, вста

новлює загальну кількість громадян на дільниці, а також 

кількість громадян, які одержали бюлетені. На підставі 

кількості бюлетенів у скриньках комісія встановлює за

гальну кількість громадян , які взяли участь у голосуванні; 

кількість громадян, які голосували за схвалення винесе

ного на референдум проекту рішення; кількість грома

дян, які голосували проти його схвалення; кількість бю

летенів, визнаних недійсними. 

Недійсними визнаються бюлетені для голосування ,::) 
невстановленого зразка, а також бюлетені, які не містять -~ 
точно висловленої відповіді. Якщо виникають сумніви у ~ 

;:-

дійсності бюлетеня, питання, вирішуються дільничною ~ 

комісією з референдуму шляхом голосування . ~ 

Результати підрахунку голосів розглядаються на засі- "' 
данні дільничної комісії з референдуму і заносяться до ·§. 
протоколу. У разі проведення одночасно двох або кількох -~ 
референдумів протокол по кожному з них складається :;;: 
окремо. -~ 

Протокол підписується головою, заступником голови, 

секретарем і членами комісії і негайно надсилається у ~ 
\t) 

відповідну районну, міську, районну в місті, селищну, ~ 

сільську комісію з референдуму. ;:" 
"=' На підставі протоколів дільничних комісій з рефе- ~ 

рендуму міська (міст без районного поділу), районна в ~ 
місті , селищна, сільська комісія з референдуму визначає: ~ 

::).. 
загальну кількість громадян, які мають право брати участь @ 
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: У референдумі ; кількість громадян, які одержали бюле

·тені; кількість громадян, які взяли участь у голосуванні; 

: кількість громадян, які голосували за схвалення винесе

: ного на референдум проекту рішення; кількість грома

,дян, які голосували проти його схвалення; кількість бю
..летенів, визнаних недійсними. 

Результати підрахунку голосів розглядаються на засі
,;.данні комісії і заносяться до протоколу, який надсилаєть

~я до вищестоящої комісії з референдуму. На підставі 

ІПОданих nротоколів обласна, районна, міська (міст з рай
І()Нними nоділом) комісія з референдуму проводить підра
;хунок голосів у межах адміністративно-територіальної 

юдиниuі, результати якого заносяться до nротоколу, що 

tJадсилається до вищестоящої комісії з референдуму. 

Протокол з результатами підрахунку голосів nідnи
суються головою, застуnником голови, секретарем і чле

JНами відnовідної комісїі з референдуму. 

Відповідна комісія з референдуму може визнати ре
аультати референдуму недійсними через доnущені в ході 

солосування або під час підрахунку голосів порушення 

Конституuїі України, Закону України <•Про всеукраїнсь
f<ИЙ та місuеві референдуми>> та інших законів. 

- Проект рішення вважається ухваленим, якщо за нього 
nодано більшість голосів громадян з числа тих, хто взяв 

~ участь у референдумі . 
. ~ Референдум вважається таким, що не відбувся, якщо 
с 
<::; 13 ньому взяло участь менше половини громадян, внесе-

~ них у списки для голосування. 
'-' 
~ Офіuійні nовідомлення про результати референдуму 

nублікуються відповідною комісією не nізніш ЯІ< на де
о; 

·~ сятий день після референдуму. У повідомленні вказуєть
:::_ ся: загальна кількість громадян, які мають nраво брати 

. ~ 
участь у референдумі; кількість громадян, які взяли участь 

·~ у референдумі; кількість громадян, які голосували за схва
· ~ ::,. лення винесеного на референдум проекту рішення; 

"' :;..., 

"" 
І<ільІ<ість громадян, які голосували nроти його схвален

ня; кількість недійсних бюлетенів. 

~ Рішення, nрийняті референдумом, обнародуються у 
;.: 13становленому законодавством порядку опублікування 
~ 
~ актів місuевих рад і водяться в дію з моменту їх опуб-

"8-
~ 

с.., 

@ 

лікування, якщо в самому рішенні не визначено інший 

строк. 
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Датою прийняття рішення вважається ден ь проведен
ня референдуму. 

Зміна або скасування рішень, nрийнятих референду· 
мом, проводиться також референдумом. Зміна або скасу· 
вання рішень, прийнятих місцевим референдумом, може 
здійснюватись також за Законом <<Про всеукраїнський 
та місцеві референдуми •> (ст. 45) відnовідною місцевою 
радою (більшістю не менш як дві третини від загальної 
кількості їі складу) з обов'язковим затвердженням їі 
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-ден 
ний строк може призначити повторний місцевий рефе
рендум на всій території відповідної адміністративно-те
риторіальної одиниці або їі частини. У такому випадку 
може бути прийнято рішення про утворення комісій з 
референдуму в повному складі. 

Новий місцевий референдум з тих самих питань, що 
виносилися на попередній референдум, може бути при 
значено не раніш як через рік від дня проведення попе

реднього референдуму з цих питань. 

Чинне законодавство України передбачає юридичну "' 
відповідальність за порушення законодавства про місцеві ·~ 
референдуми. ~ 

Відповідно до ст. І О Закону України <<Про всеукраїнсь- ~ 
кий та місцеві 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 .~ 

також члени комісій з референдуму, посадові особи, які 'N 

вчинили підробку документів референдуму, завідомо не- ,;:; 
правильний підрахунок голосів, порушили таємницю го- 2. 

.... ~ 
ласування або допустили інші порушення цього Закону , ,...., 
несуть встановлену законодавством України відпові· ~ 
дальність- конституційно-правову, адміністративну або ~ 
кримінальну. ·~ 

· ~ 
"€3-
"' Q, 
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Післямова 

ВсеуІ<раїнський референдум є порівняно новою 
для України формою безпосередньої демократії . Водночас, 

коли в багатьох кра'інах історія референдумів становить 

століття, в Україні цей інститут не діяв до 1991 р . , в 
грудні якого відбувся всеукра'інський референдум, ЯІ<ИЙ 

підтвердив вищу юридичну силу прийнятого Верховною 

Радою Української РСР Акта проголошення незалежності 
України. 

Передумовами, що сприяли рецепції всеукраїнського 
референдуму в національну практику, є сукупність 

політичних, економічних, соціальних і духовних чинників, 

"' ~ вплив на українську демократичну систему вітчизняних 
.9 :z: та зарубіжних політико-правових доктрин народного 
'-' <::~ суверенітету, історичних традицій народовладдя на тере-

~ нах України та позитивного, насамперед європейського , 
~ досвіду проведення загальнонаціональних референдумів. 

~ Всеукраїнський референдум існує в системі форм 1 безпосередньої демократії поряд з інститутами виборів, 
.g обговорень, звернень громадян тощо . Маючи багато 
.... спільних рис із цими формами прямої демократії, він 
,;:_; відрізняється від них передусім змістом, процедурою, ха! рактером рішень. 
"' На відміну від загальнонаціональних виборів всеук
:; раїнський референдум дає змогу громадянам України 
;;, безпосередньо реалізовувати народний суверенітет , тоді 

'1:::> t ЯІ< на виборах громадяни делегують свої повноваження 

~ щодо реалізації народного суверенітету представницько
і3-
~ му органу. На відміну від звернень громадян на всеукра-
® їнському референдумі громадяни безпосередньо прийма-
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ють імперативні рішення, тоді як вирішення питань, 

висловлених в петиції, залежить від реакції уповноваже

ного державного органу. На відміну від всенародних об

говорень рішення всеукраїнського референдуму є оста
точними і не потребують подальшого санкціонування з 

боку будь-якого державного органу. Всеукраїнський ре

ферендум має схожу правову природу і з місцевими ре

ферендумами всіх рівнів, але предметом всеукраїнського 

референдуму можуть бути лише найбільш важливі пи

тання загальнонаціонального значення, тоді як предмета

ми місцевих референдумів - регіональні проблеми. 

Всеукраїнський референдум є пріоритетною формою 
безпосередньої демократії, оскільки дає можливість транс
формувати безпосередньо волю народу в закон або інше 

імперативне рішення. 

Законодавче регулювання всеукраїнського референ
думу здійснюється системою нормативно-nравових актів, 

а саме: нормами Конституції України, міжнародно-право

вими договорами, ратифікованими Верховною радою 
України, Законом України <<Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми>> та іншими законами України. Закон Ук
раїни про референдуми нині не відповідає положенням 

Конституції. Ці розходження мають принциповий харак

тер, що зумовлює необхідність прийняття нового закону 

про всеукраїнський референдум, який би врегулював ~ 
.~ конституційно-правовий статус суб'єктів всеукраїнського 
<:; 

референдуму, визначив би вичерпне коло його предметів <::1 

та регламентував би його процедуру. З метою вдоско- ~ 
налення законодавчого регулювання процедури все- ~ 

українського референдуму в перспективі доцільно роз- <>: 

робити і ввести в дію Кодекс про вибори та референдуми -~ 
в Україні. _g 

Всеукраїнський референдум проводиться на основі .N 

загального, рівного і прямого виборчого nрава шляхом : 
таємного голосування . Конституція України гарантує ~ 

виборцям вільне волевиявлення на всеукраїнському ре- >, 
"' ферендумі. 

Всеукраїнський референдум є самостійним видом ;, 
·~ відтворення конституційно-правових відносин, що ~ 

виникають у процесі безпосередньої реалізації на- ~ 
родноrо суверенітету. Структура цих правовідносин -g-c.., 
включає такі елементи: суб'єкти всеукраїнськоrо ре- @ 
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ферендуму, суб'єктивні права та юридичні обов'яз

ки учасників всеукраїнського референдуму, об'єкти 

всеукраїнського референдуму. 

Суб'єкти всеукраїнського референдуму утворюють 
особливе коло учасників кон.ституційн.о-правових 

відн.осин., зумовлених реалізацією цими суб'єктами 
своїх суб'єктивних прав та юридичних обов 'язків . З 

огляду на послідовність стадій всеукраїнського референ

думу його учасників відповідно до їх повноважень слід 

поділити на суб'єктів , наділених правом ініціювати все

український референдум; суб'єктів, уповноважених при

значати (проголошувати) всеукраїнський референдум; 
суб'єктів, наділених правом організації і проведення все

українського референдуму; суб'єктів, наділених правом 

участі у ньому . 

Суб'єктами ініціювання всеукраїнського референду
му є не менш як три мільйони громадян України, наділених 

правом голосу, а також не менш як половина, а в окре

мих випадках - не менш як дві третини народних депу

татів України від конституційного складу Верховної Ради 

України. У випадку народного ініціювання всеукраїнсь

кого референдуму його суб'єктами є також збори грома
дян України за місцем проживання та ініціативні групи 

всеукраїнського референдуму, утворені на цих зборах. 

-<> Суб 'єктами призначення (проголошення) всеукраїнського 
-~ референдуму є Верховна Рада та Президент України. Коло 
~ суб'єктів, наділених правом організації і проведення все

~ українського референдуму , складається із системи комісій 

"' із всеукраїнського референдуму , органів, зобов'язаних 
~ "' сприяти цим комісіям у виконанні їхніх повноважень, 
·§- суб'єктів, наділених правом безперешкодної агітації за 

- ~ (проти) прийняття закону або іншого рішення, винесено-
го на всеукраїнський референдум. 

:g Суб'єктами, наділеними правом участі в голосуванні 
~ з питання, що виноситься на всеукра·інський референдум, 
>, є громадяни України, які досягли 18 років на день праве
~ дення голосування. На зазначеній стадії важливу роль 
~ відіграють суб'єкти, уповноважені здійснювати судовий 

.""~:) 

~ 

"' ~ 
-8-
"' ::).. 

® 

та позасудовий контроль за дотриманням законодавства 

про референдуми . Це органи правосуддя та прокуратури, 

система комісій із всеукраїнського референдуму, народні 

депутати України всіх рівнів, представники трудових ко-
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лективів, громадських об'єднань, політичних партtи та 

міжнародні спостерігачі й засоби масової інформації. 

Об'єк.ти всеук.раїн.ськ.ого референ.дум.у - це н.ор
м.ативн.і положен.н.я Кон.ституції, зак.он.опроек.ти (за
к.он.и) та iн.uti н.айважливіші питан.н.я загальн.одер
жавн.ого зн.а•tен.н.я. Об'єкт всеукраїнського референдуму, 
як правило, тотожний його предмету, але можливі й ви
нятки. Зокрема, при проведенні конституційного рефе

рендуму його об'єктом є нормативні положення Консти 

туції, а предметом - законопроект про внесення змін до 

відповідних розділів Основного Заt<ону. 
Чинне законодавство визнає предметами всеукраїнсь

кого референдуму виключно конституційні, законодавчі, 
міжнародно-правові, адміністративно-територіальні питан

ня , питання щодо дострокового припинення повноважень 

парламенту, глави держави. 

Процедура всеукраїнського референдуму поєднує в 

собі ряд рис, характерних як для процедури законотвор

чого, так і виборчого процесу, водночас маючи притаманні 

тільки їй ознаки. які визначаються особливим колом 

суб'єктів всеукраїнського референдуму, його предмета-
ми та порядком ініціювання, призначення (проголошен 
ня), організації та проведення. реалізації його рішень. Ця 
процедура складається з послідовних і взаємозумовле

них стадій - підготовчої, основної та завершальної, що ~ 
встановлюють порядок підготовки, організації і проведення .~ 
референдуму та реалізації його рішень . ~ 

Право громадянина на участь у всеукраїнському ре- ~ 
ферендумі забезпечується комnлексною системою. га- ~ 

рантій, які надають громадянам України, наділеним пра- ~ 
вам голосу, реально усвідомлену свободу волевиявлення ·::;_ 
на всеукраїнському референдумі. .§ 

Всеукраїнський референдум є перспективною фор

мою безпосередньої демократії, яка забезпечить українсь· :g 
кому народу безпосередню участь у вирішенні найваж- %. 

"" ливіших питань державного і суспільного життя. Та ка >, 
ситуація зумовлює необхідність подальших досліджень <t> 

правової природи всеукраїнського референдуму та вдос- :::, 
каналення чинного законодавства про нього . ·~ 

"' ~ 
~ 
::J.. 
© 



Конституційне і законодавче 

закріплення всеукраїнського 

та місцевих референдумів 

ІЗ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

РОЗДІЛ ІІІ 

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ 

Стаття 69. Народне волевиявлення зд1иснюється 
через вибори, референдум та інші форми безпосередньої 

демократії. 

~ Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається 
·~ Верховною Радою України або Президентом України 
u . . .. . . s ВІДПОВІДНО до ІХНІХ повноважень, встановлених щєю 

~ Конституцією. 
<:: 
;:: Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом 

·[вирішуються питання про зміну території України. 
о 

~ Стаття 74. Референдум не допускається щодо заІ<оно-
:: проектів з питань податків, бюджету та амністії. 
,;:; 
"" <::>.. 
~ 

>-. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТА МІСЦЕВІ РЕФЕРЕНДУМИ 

Глава І 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Ст ат тя 1. Поняття і види референдумів 

З метою забезпечення народовладдя і безпосеред

ньої участі громадян в управлінні державними та місце

вими справами в Україні проводяться референдуми. 

Референдум - це спосіб прийняття громадянами Ук
раїни шляхом голосування законів України, інших 

рішень з важливих питань загальнодержавного і місце

вого значення. 

Відповідно до Конституції України проводяться все

українські референдуми, референдуми Республіки Крим 
та місцеві (в межах адміністративно-територіальних 
одиниць) референдуми. 

Закони, інші рішення, прийняті всеукраїнським ре
ферендумом, мають вищу юридичну силу по відношен-
ню до законодавчих актів Верховної Ради України, Вер
ховної Ради Республіки Крим, нормативних актів 
Президента України. Кабінету Міністрів України, ви- "" 
щих виконавчих і розпорядчих органів державної вла- .g 
ди Республіки Крим, підзаконних актів міністерств і с; 

відомств України та Республіки Крим, рішень місцевих ~ 
Рад народних депутатів. Рішення, прийняті місцевим ~ 
референдумом, мають вищу юридичну силу по відно- :::: 
шенню до рішень Рад народних депутатів, на території -~ 

g. 
яких він проводиться. 1:: 

- ~ Закони, інші рішення, прийняті референдумом, не 
потребують будь-якого затвердження державними орга- :g 
нами і можуть бути скасовані або змінені лише у по- :g_ 
рядку, передбаченому цим Законом. >; 

~ 

Ст ат тя 2. Законодавство про референдуми 
~ 

-~ 
Порядок підготовки і проведення всеукраїнського та ~ 

місцевих референдумів регулюється Конституцією Ук- ~ 
раїни, цим Законом, а також іншими законодавчими ак- ~ 

с.. 
тами України. @ 
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Порядок підготовки і проведе ння республіканського 

та місцевих референдумів у Республіці Крим з питань, 

віднесених до їі відання, регулюються цим Законом і за

конодавством Республіки Крим. 
(<щетина друга статті 2 в редакції Закону 

Ni! 2481-ХП від 19.06.92 р.) 

Ст ат тя З. Предмет всеукраїнського 
референдуму 

Предметом всеукраїнського референдуму може бути: 
затвердження Конституції України, їі окремих поло

жень та внесення до Конституції України змін і допов

нень; 

прийняття, зміна або скасування законів України або 
їх окремих положень; 

прийняття рішень, які визначають основний зміст 
Конституції України, законів України та інших право
вих актів. 

Ст ат тя З 1 • Предмет республіканського і місце
вих референдумів у Республіці Крим 

Предметом республіканського (Республіки Крим) 
~ референдуму може бути прийняття, зміна або скасуван

-~ ня рішень з питань, віднесених законодавством України 
~ до відання Республіки Крим. 
~ Предмет місцевого референдуму в Республіці Крим 
~::: визначається законодавством Республіки Крим. 
;:: (доповнено сІnапипею 31 Законом .М 2481-ХІ І 
"' ·~ від /9.06.92 р.) 
о 

"' -~ Ст ат тя 4. Предмет місцевого референдуму 
:§ 
~ Предметом місцевого референдуму може бути : 
>. прийняття , зміна або скасування рішень з питань, 

~ віднесених законодавством України до відання місце
~ вого самоврядування відповідних адміністративно-терн

~ торіальних одиниць; 
~ прийняття рішень, які визначають зміст постанов 

"§- місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих і 
~ розпорядчих органів. 
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Ст ат тя 5. Питання, шо виносяться на 
всеукраінський референдум 

На всеукраїнський референдум можуть виноситися 
питання, віднесені Конституцією України до відання 
України . 

Виключно всеукраїнським референдумом вирішуєть
ся питання про реалізацію права народу України наса

мовизначення та входження України до державних фе
деративних і конфедеративних утворень або вихід з них. 

На всеукраїнський референдум не виносяться пи
тання, віднесені законодавством України до відання 
органів суду і прокуратури; питання амністії та поми
лування; питання про вжиття державними органами Ук

раїни надзвичайних і невідкладних заходів щодо охо
рони громадського порядку, захисту здоров ' я та безпеки 
громадян; питання, пов ' язані з обранням, призначенням 

і звільненням посадових осіб, що належать до компе

тенції Верховної Ради України , Президента УІ<раїни та 
Кабінету Міністрів України. 

Ст ат тя 6. Питання, що виносяться на 
місцеві референдуми 

На місцеві референдуми можуть виноситися питан- "" 
<::; 

ня, віднесені заІ<онодавством України до відання місце- ·::;: 
вого самоврядування відповідних адміністративно-терн- ~ 

;:,
;:" 
<.; торіальних одиниць , а також питання дострокового 

припинення повноважень відповідно·і Ради народних ~ 
депутатів та 11 голови. о; 

Виключно місцевими референдумами у відповідних ·§
адміністративно-територіальних одиницях вирішуються _g 
питання про найменування або перейменування сільрад, .N 

селищ, міст, районів, областей; питання про об'єднання ·~ 
в одну однойменних адміністративно-територіальних ~ 
одиниць, які мають спільний адміністративний центр; 

питання про зміну базового рівня місцевого самовряду-

>, 
~ 

вання у сільських районах . ~ 
На місцеві референдуми не виносяться питання про ~ 

скасування законних рішень вищестоящих органів дер-

жавної влади і самоврядування; питання, віднесені до 

відання органів суду і прокуратури; питання, пов'язані 
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з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, 
що належать до компетенції відповідної місцевої Ради 

народних депутатів та П виконавчих і розпорядчих 

органів. 

С т а т т я 6 1
• Обмеження на проведення 
референдумів 

Проведення референдумів з питань, що не відносяться 
до відання Республіки Крим та органів місцевого і ре
гіонального самоврядування адміністративно-територі 
альних одиниць в Україні не допускається, а результати 
таких референдумів визнаються такими, що не мають 

юридичної сили . 
(доповнено статтею 61 Законом 

Ni! 2481-Х/1 від 19.06.92 р.) 

Ст ат тя 7. Принципи участі громадян 
у референдумах 

У всеукраїнському та місцевому референдумах ма
ють право брати участь громадяни України, які на день 
проведення референдуму досяг ли 18 років і постійно 
проживають відповідно на території України або області, 

"' району, міста, району в місті, селища, сільради. 

-~ Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав грома
~ дян України на участь у референдумі залежно від no
~ ходження, соціального і майнового стану, расової і на
~ ціанальної належності, статі, освіти, мови, ставлення до 

с; релігії, політичних поглядів, роду і характеру занять за

-~ бороняються. 
-~ У референдумах не беруть участі психічно хворі 

громадяни, визнані судом недієздатними, та особи, які 
- ~ тримаються в місцях позбавлення волі. 
·~ 
і? Громадяни беруть участь у референдумі на рівних 
>, засадах. Кожний громадянин має один голос. 

"' Референдум є прямим : громадяни беруть участь у 
~ 
~ референдумі безпосередньо . 
~ Голосування під час референдуму є таємним: конт-

"' ~ роль за волевиявленням громадян не допускається. 

-е-

"' 0.. 
@ 
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Ст ат тя 8. Демократичні засади підготовки 
і проведення референдумів 

Громадянам, політичним партіям, громадським органі
заціям, масовим рухам, трудовим І<олеІпивам надається 

право безперешкодної агітації за пропозицію про ого

лошення референдуму, за прийняття закону або іншого 
рішення, що виноситься на референдум, а також проти 

пропозиції про оголошення референдуму, прийняття за
кону чи рішення. Для реалізації цього права заінтересо

ваним особам і організаціям надаються приміщення для 

зборів, забезпечується можливість використання засобів 
масової інформації. Винесений на референдум проект 
заІ<ону, рішення обговорюється в межах України або 
тієї адміністративно-територіальної одиниці, де прово
дитиметься референдум. 

Діяльність державних і громадських органів, які бе
руть участь у підготовці і проведенні референдуму, 

здійснюється відкрито і гласно. 

Всі рішення, що стосуються референдуму, а також 

проекти законів, інших рішень, які виносяться на рефе

рендум, підлягають опублікуванню засобами масової 
інформації. 

Засоби масової інформації висвітлюють хід підготов-

ки і проведення референдуму, їх представникам гаран- "" 
тується безперешкодний доступ на всі збори і засідан- <: ·;;: 
ня, пов'язані з референдумом, і одержання інформації. "' 

~ 
В день проведення референдуму будь-яка агітація ~ 

забороняється. ~ 
;: 
::; 

·~ Ст ат тя 9. Проведення нового референдуму 

Новий всеукраїнський референдум з питань, що рані- .~ 
ше виносилися на референдум, може бути проведено не ·
раніш як через 5 років, а місцевий референдум - не \:::: 

t::>.. 
раніш як через рік від дня проведення попереднього ~ 

референдуму з цих питань. ., 

Ст ат тя 1 О. Відповідальність за порушення 
законодавства про референдум 

N 

;;, 
:u 
~ 
~ 

Прийняття рішень про проведення референдумів з ~ 
~ 

питань, що не відносяться до відання Республіки Крим ® 
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або до відання органів місцевого і регіонаJІьно го само
врядування, тягне за собою відповідальність, передбачену 

законодавством. 

(•tacmuнy першу crnamrni 10 доповнено 
Закон.ом М 2481 -Xf/ від /9.06.92 р) 

Особи, які переш1юджають шляхом насильства, об
ману, погроз або іншим шляхом вільному здійсненню 

громадянином України права брати участь у референ

думі, вести до голосування агітацію, а також члени комісій 

з референдуму , посадові особи, які вчинили підлог доку

ментів референдуму, завідомо неправильний підраху

нок голосів, порушили таємницю голосування або допу

стили інші nорушення цього Закону, несуть встановлену 
законодавством України відnовідальність. 

Ст ат тя 11. Фінансування референдумів 

Підготовка і nроведення всеукраїнського референ
думу здійснюється за рахунок ресnубліканського бюд

жету, місцевих референдумів - за рахунок відnовід

них місцевих бюджетів. 

Порядок фінансування nідготовки і nроведення ре
ферендумів визначається Кабінетом Міністрів Украї
ни та відnовідними місцевими Радами народних деnу-

~ татів. 

·~ 
§ 
~ 

Глава 2 

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ РЕФЕРЕНДУМІВ 
~ 
;::: 

Ст ат тя 12. Призначення референдумів 
"' .5_ 

~ Всеукраїнський референдум nризначається Верхов
.9 ною Радою України, місцеві референдуми - відnовід
·~ ними місцевими Радами народних деnутатів. 
'<::; 
l':l 
:", 

>. 

~ 
~, 

;:::,., 

Ст ат тя 13. Призначення референдумів 
на вимогу громадян України 
та народних депутатів 

~ Верховна Рада України також nризначає всеукраїнсь-
~ кий референдум: 

"§- 1) з nитань затвердження або скасування Консти
~ туції України, а також з nитань дострокового nриnинен-
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ня повноважень Верховної Ради України, Президента 

України - ЯІ<що цього вимагають не менш як три 
мільйони громадян України, які мають nраво брати участь 
у референдумі; 

2) з nитань затвердження або СІ<асування Консти
туції та інших заІ<онодавчих актів України, які відnові

дно до цього Закону можуть виноситись на всеукра
їнсьІ<ИЙ референдум, за винятком питань дострокового 
припинення nовноважень Верховної Ради України та 
Президента України, - якщо цього вимагає на менш як 
nоловина народних деnутатів України. 

Місцева Рада народних деnутатів таІ<ож nризначає 

місцевий референдум на вимогу деnутатів, що станов

лять не менш як nоловину від загального складу Ради 
народних деnутатів, або на вимогу, nідnисану однією 
десятою частиною громадян України, які постійно про

живають на території відповідної адміністративно-тери
торіальної одиниці і мають право брати участь у рефе

рендумі. 

Ст ат тя 14. Реалізація права вимоrи 
референдумів народними 
депутатами 

Вимога народних депутатів, які становлять не менш ~ 
ЯІ< половину від загальної І<ількості народних депутатів -~ 
України або місцевої Ради народних деnутатів, про про- ~ 
ведення референдуму реалізується шляхом поіменного ~ 
голосування на nленарному засіданні відnовідної Ради ~ 
народних деnутатів або шляхом збирання підnисів "' 
народних депутатів. Підписи народних депутатів Ук- -~ 
раїни засвідчує Секретаріат Верховної Ради України, -~ 
депутатів місцевих Рад народних деnутатів - голова .,.., 
відnовідної місцевої Ради народних деnутатів. ~ 

Ст ат тя 15. Реалізація права вимоrи 
референдумів громадянами 
України 

~ 
>< 
>, 
;ь 

;;, 
"=> 

~ Право ініціативи у збиранні nідписів під вимогою ~ 

про nроведення всеукраїнського референдуму належить ~ 
с.. 

громадянам України, які мають nраво на участь у рефе- @ 
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рендумі, а під вимогою про призначення місцевого ре

ферендуму - громадянам України, які постійно про
живають на території відповідної адміністративно-терито

ріальної одиниці і мають право на участь у референдумі. 

Збирання підписів організують і здійснюють ініціа
тивні групи референдуму, що утворюються відповідно 

до цього Закону. 

Ст ат тя 16. Утворення ініціативних груп 
референдумів 

Ініціативна група всеукраїнського референдуму ут
ворюється на зборах громадян України, в яких беруть 
участь не менш як 200 осіб, які мають право на участь 
у референдумі. 

Ініціативна група обласного, міського (міст республі
канського і обласного підпорядкування), районного, 
районного в місті референдуму утворюється на зборах 
за участю не менш як 200 громадян України, а міського 
(міст районного підпорядкування), селищного і сільського 
референдуму - на зборах за участю не менш як 

50 громадян України. які мають право на участь у рефе
рендумі і постійно проживають на території відповідної 
адміністративно-територіально! одиниці. 

~ Не пізніш як за 10 днів до проведення зборів З' 
-~ питання всеукраїнського референдуму їх ініціатори по
~ винні письмово повідомити про час, місце і мету зборів 

і3' голову районної, міської (міст республіканського та об
~ ласного підпорядкування) Ради народних депутатів, на 
::; "' території якої проводитимуться збори, а зборів з пи-

.5_ тань місцевого референдуму - голову місцевої Ради 
а 

::: народних депутатів, у межах території якої пропонуєть-.9 .,.. ся провести місцевий референдум . 
,;:: Перед початком зборів проводиться реєстрація учас

~ ників зборів, складається їх список із зазначенням 
..... ~ ...... прізвищ, імен та по батькові, місця проживання. На збо-
"' рах обираються їх голова і секретар; подальший по
~ рядок денний повинен включати обговорення доціль
;,: ності проведення референдуму та формулювання 

"' ~ 
-€).. 

"' Q., 
® 

питання, що пропонується на нього винести. 

У разі схвалення більшістю учасників зборів про
позиції про проведення референдуму та затвердження 
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формулювання питання, що пропонується на нього ви
нести, обирається ініціативна група, якій доручається 
організація збирання підписів громадян. 

Ініціативна група всеукраїнського референдуму скла
дається не менш як з 20 громадян України, які мають 
право брати участь у референдумі . Ініціативна група 
місцевого референдуму складається не менш як з 1 О гро
мадян України, які мають право брати участь у референ
думі і постійно проживають на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці. 

Про проведення зборів складається протокол із зазна
ченням результатів голосування з питань порядку ден

ного . 

Документи проведених зборів - список їх учас
ників, протокол зборів, точне формулювання питання, що 

пропонується винести на референдум, та список членів 

ініціативної групи із зазначенням даних документів, що 
посвідчують їх особи, підписуються головою і секрета
рем зборів . 

Ст ат тя 17. Реєстрація ініціативних груп 

Ініціативні групи всеукраїнського референдуму реє
струються Центральною комісією з всеукраїнського 
референдуму за поданням голів районних, міських (міст ~ 
республіканського та обласного підпорядкування) Рад -~ 
народних депутатів, на території яких проведено збори ~ 
громадян, які обрали ініціативну групу. ~ 

Ініціативні групи місцевого референдуму реєструють- ~ 
ся головами місцевих Рад народних депутатів, у межах ~ 

території яких пропонується провести місцевий рефе- ·g. 
рендум . .9 

Для реєстрації ініціативної групи голові відповідної .,_. 
Ради народних депутатів подаються документи зборів ·~ 
громадян, передбачені статтею 16 цього Закону, а також ~ 
підписане членами ініціативної групи зобов'язання про >, 

'XJ 
додержання ними законодавства України про референ- ... 
~м. ~ 

У разі відповідності поданих документів вимогам ~ 
цього Закону голова відповідної місцевої Ради народ- ~ 
них депутатів у 10-денний строк подає документи щодо ! 
ініціативної групи всеукраїнського референдуму до @ 
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Центральної комісії з всеукраїнського референдуму або 
реєструє ініціативну групу місцевого референдуму, після 

чого у триденний строк видає ініціативній групі місце

вого референдуму свідоцтво про реєстрацію та посвідчен

ня членів ініціативної групи за формами, що встанов
люються Президією Верховної Ради України . 

У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи місце
вого референдуму на основі списків громадян, які бра

ли участь в останньому за часом референдумі, або 

списків виборців останніх за часом виборів зазнача

ється точна кількість громадян, підписи яких необхідні 

для підтримки вимоги про проведення місцевого рефе

рендуму, та термін збирання підписів. 

У разі відповідності поданих документів щодо ініціа
тивної групи всеукраїнського референдуму вимогам 
цього Закону Центральна комісія з всеукраїнського ре
ферендуму у 15-денний строк реєструє ініціативну гру
пу всеукраїнського референдуму, після чого у триден
ний строк видає ініціативній групі всеукраїнського 

референдуму свідоцтво про реєстрацію та посвідчення 

членів ініціативної групи за формами, що встановлю
ються Президією Верховної Ради України. У свідоцтві 
про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського ре
ферендуму зазначається термін збирання підписів . 

~ Під час реєстрації ініціативних груп всеукраїнська
-~ го референдуму їм має бути присвоєні порядкові номе
:5 ри, а ініціативних груп місцевого референдуму- і най-

~ менування, що відповідають найменуванням відповідних 
Рад народних депутатів. <::! 

~ Відомості про зареєстровані ініціативні групи все
-~ 5- українського референдуму подаються до Президії Вер-
1:: хавної Ради України. Відомості про реєстрацію ініціа.;: 

.;.. тивних груп публікуються у пресі. Загальна кількість 

.::; створюваних ініціативних груп по кожному референдуму 
8. не обмежується. 
>; Плата за реєстрацію ініціативних груп не стягуєть
: ся. Ради народних депутатів, інші державні органи та 
~ установи України не несуть витрат, пов'язаних з організа-

·'=> 
;>:: 

~ 
"§-
0.. 
@ 

цією і діяльністю ініціативних груп. 

Відмова у реєстрації ініціативної групи або відсутність 

рішення про реєстрацію можуть бути оскаржені члена
ми ініціативної групи у районний (міський) народний 
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суд за місцем знаходження Центральної комісії з все
українського референдуму або відповідної Ради народ

них депутатів. 

Ст а тт я 18. Порядок і строки збирання 
підписів ініціативними групами 

Від дня одержання свідоцтва про реєстрацію ІНІЦІа
тивна група має право організовувати та безперешкод

но здійснювати збирання підписів на листах для підписів 
громадян під вимогою проведення референдуму (підпис
них листах). 

Загальний термін збирання підписів з питання про 
проведення всеукраїнського референдуму не повинен 

перевищувати трьох місяців, а місцевого референдуму -
одного місяця від дня одержання свідоцтва про реєстра

цію першої з створених по даному референдуму ініціа
тивних груп. 

На кожному підписному листі повинно бути найме
нування, порядковий номер ініціативної групи, порядко

вий номер підписного листа та формулювання питання, 

що пропонується винести на референдум. Форми підпис
них листів всеукраїнського та місцевих референдумів 
затверджуються Центральною комісією з всеукраїнсь-

кого референдуму. ~ 
Члени ініціативної групи повинні попередити грома- 5 

дянина України, що його підпис може бути поставлено ·g 
лише на одному підписному листі під даною вимогою 

про проведення референдуму. 

<;:; 
;r 
;::" 
<..> 
<;:; 
~ Громадянин України, який підтримує вимогу про про

ведення референдуму, ставить .свій підпис на підписно- о.: ·s.. 
му листі, зазначаючи при цьому своє прізвище, ім'я та о 
по батькові, дату підписання. Член ініціативної групи .g 
зазначає у підписному листі згідно з документами ·;;: 
громадянина дату його народження та місце постійного 1 
проживання. За відсутності у громадянина документу, >< 

>-, 
що посвідчує особу, підпис громадянина вважається 

"" недійсним і не зараховується. ~ 
Після заповнення підписного листа в ньому робить- ~ 

ся запис про загальну кількість підписів громадян. ~ 
Правильність відомостей, занесених до підписного лис- ~ 

~ та, засвідчується підписами двох членів ініціативної о. 

групи. ® 
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Протягом десяти днів від дня останнього за часом 

підпису громадян на підписному листі і не пізніше заз
наченого терміну збирання підписів під даною вимо

гою про проведення референдуму підписи членів ініціа

тивної групи на підписному листі повинні бути засвідчені 

посадовою особою , спеціально призначеною для цього 

головою районної, міської (міст республіканського та 
обласного підпорядкування) Ради народних депутатів, 
на території якої проводиться збирання підписів ініціа

тивною групою всеукраїнського референдуму, або голо

вою місцевої Ради народних депутатів , що зареєструва

ла ініціативну групу місцевого референдуму. Під час 
цього може бути знято копію підписного листа . 

Ст ат тя 19. Відповідальність за порушення 
порядку збирання підписів 

Під час збирання підписів голова відповідної місце
вої Ради народних депутатів, де засвідчуються підписи 
членів ініціативної групи, організовує перевірку зазна

чених у підписних листах відомостей. У разі виявлення 
порушень порядку збирання підписів та оформлення 
підписних листів голова районної, міської (міст респуб
ліканського і обласного підпорядкування) Ради народ-

~ них депутатів, на території якої здійснюється діяльність 
· ~ ініціативної групи всеукраїнського референдуму, вносить 
~ подання до Центральної комісії з всеукраїнського рефе-

"' Е' рендуму. 

<:;j Центральна комісія з всеукраїнського референдуму 

; після розгляду подання у !О-денний строк може прий-
·~ 
<:; .... 

няти рішення про припинення діяльності членів ініціа

тивної групи, які допустили порушення, визнання не

дійсними їх посвідчень, а також підписних листів або .... 
;:; підписів окремих громадян, внесених до підписних 1 листів з порушенням передбаченого цим Законом по
>, рядку . 

Якщо порушення допущено під час збирання підписів 
:::1 ;" для проведення місцевого референдуму, рішення про 
~ 
;,; 

~ 
l 
@ 

припинення діяльності членів ініціативної групи, виз

нання недійсними посвідчень, підписних листів та 
підписів окремих громадян приймається у 1 О-денний 
строк головою тієї місцевої Ради народних депутатів, де 
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зареєстрована ініціативна група місцевого референду

му. 

У разі повторного порушення порядку збирання 
підписів ініціативною групою відповідно Центральна 
комісія з всеукраїнського референдуму або голова місце
вої Ради народних депутатів, де зареєстрована ініціа

тивна група місцевого референдуму, можуть прийняти 
рішення про припинення діяльності ініціативної групи, 
визнання недійсними свідоцтва про їі реєстрацію, по
свідчень членів групи, підписних листів або підписів 
окремих громадян, внесених до підписних листів з 

порушеннями. При цьому документи ініціативної групи 
всеукраїнсьмго референдуму та зібрані нею підписні 
листи передаються до Центральної комісії з всеукра
їнського референдуму, а ініціативної групи місцевого 
референдуму - до відnовідної місцевої Ради народних 
деnутатів. Підписи громадян на переданих підписних 
листах, за винятком визнаних недійсними, враховуються 

nри остаточному підрахунку загальної кількості підписів 

громадян України, які вимагають проведення референ
думу. 

Ст ат тя 20. Підрахунок підписів громадян 
України, які вимагають 
проведення референдуму .о 

1:: 
Після завершення збирання підписів ініціативна груnа ·~ 

у триденний строк складає nідсумковий протокол, в ~ 
якому зазначається загальна кількість підписів грома- ~ 

дян, зібраних на території відповідної місцевої Ради на- ~ 
родних деnутатів, дата реєстрації ініціативної групи, дата .~ 
закінчення збирання підnисів. g. 

Підписні листи всеукраїнського референдуму по акту .9 
передаються на зберігання голові районної, міської (міст ..... 
ресnубліканського та обласного підnорядкування) Ради ·~ 

~ народних депутатів, на територП якої проводилось 
збирання nідписів, а підписні листи місцевого референ

"' думу - голові місцевої Ради народних деnутатів, у ме- ;::~ 
жах територїі якої пропонується провести референдум. ~ 

~ 
Підписні листи зберігаються протягом двох місяців після ~ 
проведення референдуму . В акті зазначається загальна 2-
кількість nідnисних листів та підписів громадян. Акт у if 

0.. 
трьох примірниках підnисується не менш як трьома чле- @ 
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нами ініціативної групи та головою відповідної Ради 
народних депутатів або його заступником. 

Група всеуІ<раїнського референдуму у тижневий строк 
після підписання акта передає підсумковий протокол та 
акт разом з вимогою про проведення референдуму до 

Центральної комісії з всеукраїнського референдуму . 
Центральна комісія з всеукраїнського референдуму 

забезпечує реєстрацію документів , надісланих усіма 

ініціативними групами всеукраїнського референдуму з 
даного питання, протягом одного місяця від дня надход

ження відповідних документів проводить вибіркаву або 

повну перевірку вірогідності надісланих документів; 
підбиває загальні підсумки збирання підписів в ціло

му по Україні, про що складається протокол. 
Якщо у підписних листах виявлено два або більше 

підписів одного громадянина , його підписи не врахову
ються . 

Протокол та документи перевірки у триденний строк 
передаються Центральною комісією з всеукраїнського 
референдуму до Президії Верховної Ради України , яка 
розглядає їх у двотижневий строк віддня надходження. 

Президія Верховної Ради України може доручити 
вибіркаву або повну перевірку одержаних документів 
народним депутатам України та відповідним місцевим 

"' Радам народних депутатів , після чого виносить питання 
-~ про проведення всеукраїнського референдуму на розг
~ ляд сесії Верховної Ради України. 
~ Голова місцевої Ради народних депутатів, у межах 
<:j території якої пропонується провести місцевий рефе-
~ . 
~ рендум, забезпечує реєстраЦІю документів, надісланих 

'§. усіма ініціативними групами місцевого референдуму з 
:= даного питання; протягом 15 днів від дня надходження 
.::; 
..... відповідних документів організує проведення вибірка-
.;:; вої або повної перевірки вірогідності надісланих доку
~ ментів та підбиття підсумків збирання підписів за уча
>, стю представників усіх ініціативних груп місцевого 

~ референдуму з даного питання, про що складається акт . 
~ Акт підписується головою місцевої Ради народних де
~ путатів та представниками усіх ініціативних груп, після 
~ чого питання про проведення місцевого референдуму 
~ виноситься на розгляд сесії відповідної Ради народних 
~ депутатів . 
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У тому разі, коли у визначений цим Законом строк 
під вимогою про проведення референдуму не зібрано 
достатньої кількості підписів громадян України, всеук
раїнський або місцевий референдум не проводиться, про 

що приймається рішення відповідно Президією Верхов
ної Ради України або головою місцевоk Ради народних 
депутатів, у межах території якої пропонувалося прове

сти референдум. 

Ст а тт я 21. Прийняття рішення з питання 
проведення референдуму 

Верховна Рада України, відповідна місцева Рада на
родних депутатів після одержання належним чином 

оформленої пропозиції приймають на сесії у місячний 
строк одне з таких рішень: 

1) про призначення референдуму; 
2) про відхилення пропозиції про проведення рефе

рендуму у разі наявності серйозних порушень цього 

Закону, які впливають на підстави для призначення ре

ферендуму; 

З) про прийняття рішення, яке пропонується у ви
мозі про призначення референдуму, без наступного про
ведення референдуму. 

У разі, якщо на всеукраїнський референдум вино- Е 
l.j 

ситься питання про дострокове припинення повноважень 

Президента України, рішення приймається більшістю не 
менш як дві третини від загальної кількості народних 
депутатів України. 

Ст ат тя 22. Зміст рішення про призначення 
референдуму 

·;;: 
l.j 

\::j 
;>' 

~ 
\::j 

Е 

У рішенні про призначення референдуму визначаєть- :g 
ся дата проведення референдуму, зазначається назва ~ 

>, проекту закону, рішення, зміст питання, що виноситься 

"' на референдум. ;:; 
Дата проведення всеукраїнського референдуму при- ~ 

значається не раніш як за три і не пізніш як за чотири 
місяці, а місцевого референдуму- не раніш як за місяць 

і не пізніш як за два м ісяці від дня прийняття рішення 
про проведення референдуму. 
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Повідомлення про призначення референдуму та зміст 
проекту закону, рішення, іншого питання, що виноситься 

на референдум, оголошується відповідно у республікансь

ких та місцевих засобах масової інформації у l О-ден
ний строк після прийняття рішення про його призна
чення. 

Глава З 

ПІДГОТОВКА ПРОВЕДЕННЯ РЕФЕРЕНДУМІВ 

Ст ат т я 23. Дільниці для голосування 

Для проведення голосування і підрахунку голосів 
під час проведення референдумів територія районів, міст, 
районів у містах, селищ міського типу і сільрад ділить

ся на дільниці для голосування . 
Дільниці для голосування утворюються також у 

військових частинах, лікарнях та інших стаціонарних 
лікувальних закладах, місцях перебування громадян, роз

ташованих у важкодоступних районах, а також на суд
нах, які перебувають в день проведення референдуму у 

плаванні . Такі дільниці можуть бути утворені, якщо для 

цього є необхідні умови, при представництвах України 

"" за кордоном. 

!:: Дільниці для голосування утворюються районними, ..., 
·;;; міськими, районними в містах, селищними і сільськими ..., 
~ Радами народних депутатів або їх головами . У військо-
~ вих частинах дільниці для голосування утворюються 
~ відповідними Радами народних депутатів або їх голо
о: вами за поданням командирів частин або військових 
·g. з'Єднань. На суднах, які перебувають у день проведення 
.§ референдуму у плаванні, дільниці для голосування утво
..... рюються відповідними Радами народних депутатів або 
·~ їх головами за місцем порту приписки судна. При пред-
[ 
~ ставництвах України за кордоном такі дільниці утво-
:; рюються Радами народних депутатів або їх головами 

;::~ за поданням Міністерства закордонних справ України . 
~ Дільниці для голосування утворюються не nізніШ як 
~ 
;х: за півтора місяці до всеукраїнського і 20 днів - до 
~ "' місцевого референдуму . У військових частинах, а також 
-е-
~ у важкодоступних районах, на суднах, які перебувають 
@ у день проведення референдуму у nлаванні, дільниці 
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для голосування утворюються в той же строк, а у ви
няткових випадках - не пізніш як за п'ять днів до 

референдуму. 
Дільниці для голосування утворюються з кількістю 

від 20 до З ООО громадян, які мають право брати участь 
у референдумі, а в необхідних випадках - з меншою 

або більшою кількістю громадян. 

Відповідна Рада народних депутатів або ·й голова 
сповіщає громадян про межі кожної дільниці для голо-
сування з зазначенням місця знаходження дільнично1 

комісії по референдуму і приміщення для голосування. 

Ст ат тя 24. Комісії з референдуму 

Для підготовки і проведення всеукраїнського рефе

рендуму в Україні утворюються комісії: 
Центральна комісія з всеукраїнського референдуму; 

комісія Республіки Крим з всеукраїнського референду
му; 

обласні, районні, міські, районні у містах, селищні, 
сільські комісії з референдуму; 

дільничні комісії з референдуму . 
До утворення Центральної комісії з всеукраїнського 

референдуму й функції виконує Центральна виборча 
комісія по виборах народних депутатів Укра'r"ни. ~ 

'-' 
Для підготовки і проведення місцевого референдуму ·~ 

в межах адміністративно-територіальних одиниць, де він ~ 
проводиться, утворюються комісії: ~ 

обласні, районні, міські, районні у містах, селищні , ~ 
сільські комісії з референдуму; -~ 

дільничні комісії з референдуму. g. 
У разі оголошення і проведення одночасно двох або .§ 

кількох референдумів комісії, утворені в передбачено- . 
му цим Законом порядку , є спільними для всіх одночас- :g 

~ но оголошуваних референдумів. 
~ Комісії з референдуму можуть бути утворені на ос-

"" нові існуючих виборчих комісій. ;:; 
У разі, якщо референдум проводиться одночасно з ~ 

~ 
виборами народних депутатів або Президента України, ~ 
може бути утворено спільні комісії з референдуму та ~ 
виборів. ~ 

@ 
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Ст ат тя 25. Утворення Центральної комісії 
3 всеукраїнського референдуму 

Центральна комісія з всеукраїнського референдуму 
утворюється Верховною Радою України за поданням 

Верховної Ради Республіки Крим або їі Президії, облас
них, Київської і Севастопольської міських Рад народних 
депутатів або їх голів з урахуванням пропозицій 
органів політичних партій, масових рухів, громадських 

організацій, трудових колективів або їх рад, колективів 

професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих 

навчальних закладів, зборів громадян за місцем про

живання і військовослужбовців по військових части
нах, а також за поданням республіканських органів 

політичних партій, масових рухів, громадських організацій 

та ініціативних груп всеукраїнського референдуму не 

пізніш як за півтора місяці до референдуму у складі 
голови, заступників голови, секретаря і 27 членів комісії . 

Ст а тт я 26. Повноваження Центральної комісії 
3 всеукраїнського референдуму 

Центральна комісія з всеукраїнського референдуму: 

1) реєструє ініціативні групи всеукраїнського рефе-
рендуму; 

~ 2) організує підготовку і проведення всеукраїнська-
·~ го референдуму; 
~ З) здійснює на всій території України контроль за 
~ виконанням цього Закону і забезпечує його однакове 
~ застосування; дає роз'яснення про порядок застосуван
о; ня Закону, входить в разі необхідності до Верховної 
·~ Ради України з поданнями про його тлумачення; 
.9 4) спрямовує діяльність комісії Республіки Крим з 

всеукраїнського референдуму, обласних, районних, .;;! 

'~ 
>, 

міських, районних в містах, селищних і сільських комісій 

з р еферендуму; визначає порядок внесення змін у склад 

цих комісій; 
~ 5) розподіляє кошти по комісіях з референдуму ; кон
~ тролює забезпечення комісій з референдуму приміщен-

·\:> ' ~ нями, транспортом, зв язІ<ом , розглядає інші питання 

~ матеріально-технічного забезпечення референдуму; 
ir 6) встановлює форми списків громадян, які мають 
~ право брати участь у референдумі, протоколів засідань 
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комісій з референдуму, інших документів проведення 

референдуму, зразки скриньок для голосування і печа
ток комісій з референдуму, порядок зберігання доку
ментів проведення референдуму; 

7) заслуховує повідомлення державних і громадсь
ких органів України у питаннях, пов'язаних з підготов
кою і проведенням референдуму; 

8) утворює лічильні групи для підбиття підсумків 
референдуму , підбиває підсумки референдуму в цілому 
по республіці, публікує в пресі повідомлення про підсум
ки референдуму; 

9) розглядає заяви і скарги на рішення і дії І<омісій з 
референдуму і приймає остаточні рішення з цих пи 
тань; 

10) здійснює інші повноваження відповідно до цього 
Закону. 

Ст ат тя 27. Утворення комісії Республіки Крим 
з всеукраїнського референдуму, 

обласних, міських, районних 
у містах, селищних, сільських 

комісій з референдуму 

Комісія Республіки Крим з всеукраїнського рефе
рендуму утворюється Верховною Радою Республіки 
Крим або їі Президією не пізніш як за півтора місяця ~ 
до всеукраїнського референдуму у складі 9 - 19 членів -~ 
комісії. ~ 

Обласна , районна , міська, районна в місті, селищна, ~ 
сільська комісія з референдуму утворюється відповідно <::! ;;; 
Радою народних депутатів або й головою не пізніш як о.: 
за півтора місяця до всеукраїнського і 25 днів - до ·g. 
місцевого референдуму у складі 9 - 19 членів комісії. _g 

Представники до складу комісій з референдуму 
висуваються кримськими республіканськими, обласни- -~ 
ми, районними, міськими, районними в містах органами ~ 
політичних партій, масових рухів, громадських органі- ,..., 

'І> 
зацій або їх виконавчими органами, первинними організа -
ціями політичних партій, масових рухів, трудовими ко- ~ 
лективами або їх радами, колективами професійно-тех- ~ 
нічних, середніх спеціальних і вищих навчальних зак

ладів, зборами громадян за місцем проживання і 

військовослужбовців по військових частинах . 
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Голова, застуnники голови і секретар комісії з рефе

рендуму обираються на nершому засіданні відnовідної 
комісії. 

Ст а тт я 28. Повноваження комісії Республіки 
Крим 3 всеукраїнськоrо референ
думу, обласної, районної, міської, 
районної в місті, селищної, 
сільської комісії 3 референдуму 

Комісія Ресnубліки Крим з всеукраїнського рефе
рендуму, обласна, районна, міська, районна в місті, се
лищна, сільська комісія з референдуму: 

1) організує nідготовку і nроведення всеукраїнсько
го або відnовідно місцевого референдуму, здійснює на 

території Ресnубліки Крим, області, району, міста, райо

ну в місті, селища, сільради контроль за виконанням 

цього Закону і забезпечує його однакове застосування; 
2) сnрямовує діяльність нижчестоящих комісій з 

референдуму; 
З) розnоділяє кошти по комісіях з референдуму; кон

тролює забезпечення їх приміщеннями, транспортом, 
звязком і розглядає інші питання матеріально-техніч

ного забезпечення референдуму; 

4) заслуховує повідомлення дільничних комісій з 
~ референдуму, керівників місцевих органів державного 

·~ управління, підприємств, установ і організацій у питан
~ нях, пов'язаних з підготовкою і проведенням рефе
~ рендуму; 
<:;j 5) здійснює нагляд за своєчасним поданням дільнич-
;:: 
о: ними комісіями з референдуму для загального ознайом-
·g. лення сnисків громадян, які мають право брати участь 

;:: у референдумі; 

:: б) забезпечує виготовлення бюлетенів для голосу
,;; вання і постачання їх дільничним комісіям з референ

<:;j 
~ думу; 

:;:; 7) утворює лічільні груnи для підбиття підсумків 
: референдуму, підбиває підсумки референдуму на тери
~ торії Республіки Крим, відповідної Ради народних делу
;,: татів; 

1:5.. 8) встановлює результати місцевого референдуму, що ! проводиться в межах адміністративно-територіально·і 
® одиниці, де діє відповідна комісія з референдуму; 
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9) розглядає заяви і СІ<арги на рішення і дії дільнич
них комісій з референдуму і приймає з цих питань ос
таточні рішення; 

10) здійснює інші повноваження відповідно до цього 
Закону. 

Ст ат тя 29. Утворення дільничних комісій 
з референдуму 

Дільнична комісія з референдуму утворюється у 
складі 5-19 членів районними, міськими, районними в 
містах, селищними і сільськими Радами народних депу
татів або їх головами не пізніш як за 40 днів до все
українського і 15 днів - до місцевого референдуму . 
У необхідних випадках за рішенням відповідної Ради 
народних депутатів або ·й голови кількісний склад 

дільничної комісії з референдуму може бути збільшено 
або зменшено. 

Представники до складу дільничної комісії з рефе
рендуму висуваються районними, міськими, районними 

в містах органами політичних партій, масових рухів, 

громадських організацій або їх виконавчими органами, 
трудовими колективами або їх радами, колективами 

професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих 

навчальних закладів, громадськими селищними, сільськи· ~ 
ё ·;;: ми, вуличними, квартальними, дільничними, домовими 

комітетами, зборами громадян за місцем проживання і 

військовослужбовців по військових частинах . 
В трудових колективах, колективах професійно-тех-

<..> 
<:::! 
;:>' 
;::" 
<..> 

<:::! 
1:: 

нічних, середніх спеціальних і вищих навчальних зак- о: 

ладів чисельністю понад 200 чоловік висування пред- ·§. 
ставників до складу дільничної комісії з референдуму .g 
може проводитись на зборах колективів цехів, відділів, .N 

дільниць, бригад та інших підрозділів, якщо в цих підроз- ,::; 
ділах нараховується не менш як 20 чоловік . іі 

~ Голова , заступники голови і секретар дільничної 
<t> 

комісії з референдуму обираються на {і першому засі-

данні . 
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Ст ат тя ЗО. Повноваження дільничної комісії 

з референдуму 

Дільнична комісія з референдуму: 
1) вивішує в приміщенні дільниці текст проекту 

закону, рішення, що виноситься на референдум, надає 

громадянам можливість ознайомлен_ня з ним під час 
підготовки до проведення референдуму і в день голо

сування; 

2) складає список громадян, які мають право брати 
участь у референдумі, по дільниці; 

З) проводитьознайомленнягромадян із списком, прий
має і розглядає заяви про неправильності в списку і 

вирішує питання про внесення в нього відповідних змін; 
4) приймає від громадян, які змінили місце свого 

перебування в період між поданням списків для за

гального ознайомлення і днем референдуму, бюлетені у 
закритих конвертах і забезпечує таємницю волевияв
лення громадян; 

5) сповіщає громадян про день проведення референ
думу і місце голосування; 

6) забезпечує підготовку приміщення для голосуван
ня і скриньок для голосування; 

7) організує голосування в день проведення рефе
::: рендуму на дільниці; 

-~ 8) утворює лічильну групу для підрахунку голосів, 
~ провадить підрахунок голосів, поданих на дільниці для 
;:r 
і3' голосування; 

~::~ 9) розглядає заяви і скарги з питань підготовки ре-
~ ~ ферендуму та організації голосування і прийма є по них 
"15. 
о 

~ 
-~ 

·;r; 
~ 
~ 
>. 

:::! 

рішення; 

10) здійснює інші повноваження відповідно до цього 
Закону. 

Ст ат тя ЗІ. Організація роботи комісій 
з референдуму 

~ Засідання комісії з референдуму є правомочними, 
;z: якщо в них бере участь не менш як дві третини складу 

"' ~ комісії. Рішення комісії приймаються відкритим голо-

~ суванням більшістю голосів від загального складу 
о., комісії. Члени комісії, не згодні з їі рішенням, мають @ 
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право висловити окрему думку, яка в письмовій формі 

додається до протоколу засідання комісії з референдуму. 

Рішення комісії з референдуму , прийняті в межах їІ 
повноважень, є обов'язковими для виконання всіма дер

жавними і громадськими органами, підприємствами, ус

тановами і організаціями. 

Рішення і дії комісії з референдуму можуть бути 
оскаржені у вищестоящу комісію з референдуму, а у 

випадках, передбачених цим Законом, також в суд. 
Особа, яка входить до складу комісї! з референдуму, 

за їІ рішенням може звільнятися в період підготовки і 

проведення референдуму від виконання виробничих або 

службових обов'язків із збереженням середньої заро
бітної плати за рахунок коштів, що виділяються на про
ведення референдуму. 

Ст ат тя 32. Сприяння комісіям з референдуму 
у здійсненні їх повноважень 

Державні і громадські органи, підприємства, устано
ви, організацїІ, службові особи зобов'язані сприяти 
комісіям з референдуму у здійсненні ними своїх по
вноважень, надавати необхідні для їх роботи відомості і 

матеріали . 

Комісія з референдуму має право звертатися в пи- ~ 
таннях, пов'язаних з підготовкою і nроведенням рефе~ -~ 
рендуму, у державні і громадські органи, до підприємств, ~ 
установ, організацій, службових осіб, які зобов'язані роз- ~ 
глянути поставлене питання і дати комісії з рефе- ~ 
рендуму відповідь не пізніш як у триденний строк . 

" "5.. 
о 

Ст ат тя 33 . Список громадян, які мають право _g 
брати участь у референдумі 

" N 

: ~ 
<:::! 

Голови міських, районних у містах, селищних ~ 
~ сільських Рад народних депутатів забезпечують органі-

зацію) обліку громадян, які мають право брати участь у ~ 
референдумі, та складання відповідних списків і пере- ~ 

СІ:> 
дають списки дільничним комісіям з референдуму. ~ 

Список громадян, які мають право брати участь у 2-
референдумі, складаєтсья по кожній дільниці для голо- 1t 

с.. 
@ сування і підписується головою і секретарем дільнич-
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ної комісії з референдуму . Для участі в роботі по скла
данню списку дільнична комісія може залучати пред

ставників громадськості. ; 
Списки військовослужбовців, які перебувають у 

військових частинах і мають право брати участь у ре
ферендумі, а також членів сімей військовослужбовців 

та інших громадян, якщо вони проживають у районах 

розташування військових частин, складаються на основі 

даних, що подаються командирами військових частин. 
Військовослужбовці, яю проживають поза військовими 
частинами, включаються в списки за місцем проживан

ня на загальних підставах. 
Списки громадян по дільницях для голосування, ут

ворених в лікарнях та інших стаціонарних лікувальних 

закладах, а також на суднах, які перебувають в день 

референдуму у плаванні, при представництвах України 
за кордоном, складаються на основі даних, що подаються 

керівниками зазначених установ і капітанами суден. 

У список громадян, які мають право брати участь у 

референдумі, включаються всі громадяни України, які 
досяг ли до дня . або в день референдуму 18 років і 

проживають на момент складання списку на території 
даної дільниці для голосування. 

Громадянин може бути включений у список грома
~ дян, які мають право брати участь у референдумі, лише 

-~ на одній дільниці для голосування . 
~ Громадяни, які проживають на території даної дільниці 
~ для голосування і з якихось причин пропущені в спис
<:~ ку, включаються в нього за рішенням дільничної комісії 
~ з референдуму . 

"5.. 
о 
;: 
.;; 

Ст а тт я 34. Ознайомлення громадян 
із списками і право на оскарження 
неправильностей в списку громадян, 
які мають право брати участь 
у референдумі 

! Списки громадян подаються для загального ознайом
;,: лення за десять днів до референдуму. На дільницях для 
~ 

~ 

l 
@ 

голосування, утворених в лікарнях та інших стаціонар
них лікувальних закладах, а також у виняткових випад

ках у військових частинах, на суднах, які перебувають 
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в день референдуму у плаванні , списки громадян пода
ються за два дні до референдуму. 

Громадянам забезпечується можливість ознайоми
тися із списком і перевірити правильність його скла
дення в приміщенні дільничної комісії з референдуму. 

Кожному громадянину надається право оскаржити 
невключення, неправильне включення в список або 
виключення із списку, а також допущені в ньому неточ

ності в зазначенні даних про нього. Заява про не
правильності в списку розглядається дільничною комі

сією з референдуму, яка зобов'язана не пізніш як у 
дводенний строк, а напередодні і в день референдуму 
негайно розглянути заяву, внести необхідні виправлен
ня в список або видати заявнику копію мотивованого 

рішення про відхилення його заяви . Це рішення може 
бути оскаржено до районного (міського) народного суду . 
який зобов'язаний розглянути скаргу в триденний 
строк. Виправлення в списку відповідно до рішення 
районного (міського) народного суду провадиться не
гайно дільничою комісією з референдуму. 

Ст ат тя 35. Забезпечення права rромадян 
на участь у референдумі при зміні 
місця своrо перебування 

"' ~ 
При зміні громадянином місця свого перебування в .9 

період між поданням списків для загального ознайом- і3 
<:::! 

лення і днем референдуму дільнична комісія з рефе- ;:.' 
~ рендуму на прохання громадянина і після пред'явлення <:::! 

паспорта або іншого документа, який посвідчує його ;:::: 
особу, видає бюлетень для голосування . В одержанні -~ 
бюлетеня для голосування громадянин розписується у ;: 
списку осіб, які можуть брати участь у референдумі . -~ 
Заповнений бюлетень у закритому конверті опускаєть- ·;;; 
ся громадянином в опломбовану або опечатану скринь- 'і;; 

~ ку і зберігається дільничною комісією з референдуму ,..., 
до дня референдуму. 

Ст ат тя 36. Бюлетень для rолосування 
"" ::! 

~ 
;>: 
~ 

У бюлетені для голосування міститься назва проекту ~ 
(проектів) закону, рішення, що виноситься на референ- ~ 

~ 
дум, і пропонується громадянину відповісти <<ТаК>> або ® 
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<<Ні>> на питання про прийняття або відхилення цього 
проекту (проектів). 

У разі винесення на референдум двох або кількох 
питань для кожного з цих питань встановлюється окре

мий бюлетень. 
У разі проведення одноуасно двох або кількох рефе

рендумів бюлетені для голосування, які використову

ються під- Уас кожного з них, повинні відрізнятися за 

кольором. 

Зміст і форма бюлетенів Для голосування при про
веденні всеукраїнського або . місцевого референдуму 
встановлюються відповідно Верховною Радою -України 
та обласними, районними, міськими, районними в містах, 

селищними і сільскими Радами народних депутатів . 
Зміст бюлетеня не може супереУнти суті формулюван
ня питання, визнаУеного у вимозі народних депутатів 

або громадян України про проведення референдуму . 
Бюлетені для голосування друкуються українською 

мовою, а в разі необхідності й іншими мовами, якими 

користуються -громадяни дільниці для голосування, що 

мають право брати участь у референдумі. 

Бюлетені для голосування вручаються дільничним 
комісіям з референдуму не пізніш як за п'ятнадцять 
днів до всеукраїнського· референдуму і не пізніш як за 

~ десять днів до місцевого референдуму. 
<.> ·;;: 
<.> 
~ 
:>' 
;::,.., 
<.> 

-~ 

Глава 4 

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ 
ПІДСУМКІВ РЕФЕРЕНДУМУ 

§- С т а т т я З 7. Час і місце голосування 
~ 
-~ 
·;;: Під час референдуму голосування проводиться ·в день 
·~ референдуму · з 7 до 20 годин~. Про час і місце голосу
~ вання дільнична комісія з референдуму сповіщає грома
~ дян не пізніш як за десять дн ів до референдуму. 
- На дільницях, утворених у військових частинах , у 

~ важкодоступних -районах, на суднах, які- перебувають в 
~ день референдуму у плаванні, дільнична комісія може 

~ оголосити голосування закінченим раніше 20 години, l якщо проголосували усі громадяни, включені в список. 
@) 
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Стаття 38. Організація голосування 

Голосування проводиться в спеціально відведених 

приміщеннях, у яких повинні бути обладнані в достатній 
кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, 

визначені місця видачі бюлетенів і встановлені скринь

ки для голосування. Скриньки для голосування вста
новлюються таким чином, щоб громадяни, підходячи до 
них, обов'язково проходили через кабіни або кімнати 
для таємного голосування. 

Відповідальність за організацію голосування, забез

печеннятаємниціволевиявлення громадян, обладнання 
приміщень і підтримання в них необхідного порядку 
несе дільнична комісія з референдуму . 

В день референдуму перед початком голосування 

скриньки для голосування перевіряє, пломбує або опе

чатує голова дільничної комісії з референдуму в при

сутності членів комісії. 
Кожний громадянин голосує особисто; голосування 

за інших осіб не допускається. Бюлетені для голосу
вання видаються дільничною комісією з референдуму 

на підставі списку громадян після пред'явлення гро
мадянином паспорта або іншого документа, який по
свідчує його особу. При одержанні бюлетеня для голо
сування у списку громадян, які мають право брати участь ~ 
у референдумі, громадянин ставить підпис . ·;;: 

У випадках, коли окремі громадяни за станом здоро- ~ 
в'я або з інших причин не можуть прибути в приміщення ~ 
для голосування, дільнична комісія з референдуму на їх ~ 
прохання доручає окремим членам комісії організува- .~ 
ти голосування в місці перебування цих громадян. 1} 

Е 
·~ 

Ст ат тя 39. Проведення голосування ...... . ;:: 
Бюлетені для голосування заповнюються голосую- } 

чим у кабіні або кімнаті для таємного голосування. Під ...., 
"' час заповнення бюлетенів забороняється присутність ::; 

будь-кого, крім голосуючого. Громадянин, який не має ~ 
і\) 

можливості самостійно заповнити бюлетені, має право ~ 

запросити в кабіну або кімнату для таємного голосу- ~ 
вання іншу особу за своїм розсудом, крім члена комісії ~ 

с.. 
з референдуму. ® 
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Громадянин під час заповнення бюлетеня ви креслює 
в ньому одне з двох слів : << так>> або << Ні >>. 

У разі проведення одночасно двох чи кількох рефе
рендумів або винесення на референдум двох чи кількох 

питань громадянин одержує і заповнює бюлетені ОІ<ре
мо по кожному з референдумів та питань. 

Заповнені бюлетені голосуючий опускає у скриньку 
для голосування. 

Ст ат тя 40. Підрахунок голосів на дільниці 
для голосування 

Підрахунок голосів на дільниці для голосування про

водиться дільничною комісією з референдуму . 

Скриньки, а також закриті конверти, передані 

дільничній комісії голосуючими , які змінили місце свого 
перебування, розкриваються дільничною комісією з ре

ферендуму після оголошення головою комісії про закін
чення голосування . Розкриття скриньок і конвертів до 
закінчення голосування забороняється . Перед розкрит
тям скриньок і конвертів усі невикористані бюлетені 
для голосування підраховуються і погашаються дільнич

ною комісією з референдуму. 

Дільнична комісія з референдуму за списком грома 
~ дян , як і мають право брати участь у референдумі , вета-
'-' ·;;; 
'-' 
<:::! 
:>' 

~ 
<:::! 
1:: 
-~ 
2-
Е 

-~ 

новлює загальну кількість громадян на дільниці, а також 

кількість громадян, які одержали бюлетені і передали 

закриті конверти . На підставі бюлетенів, що були у 
скриньках і конвертах, комісія встановлює : загальну 
кількість громадян, які взяли участь у голосуванні; 

кількість громадян, які голосували за схвалення по

ставленого на референдум проекту закону , рішення, і 
кількість громадян, які голосували проти його схвален

:g ня; кількість бюлетенів, визнаних недійсними. J Визнаються недійсними бюлетені для голосування 
,..., невстановленого зразка , а також бюлетені, які не містять 
~ точно висловленого рішення громадян . Якщо виника 
~ ють сумніви у дійсності бюлетеня, питання вирішується 
~ дільничною комісією з референдуму шляхом голосу-

е. 
l 
@) 

вання. 

Результати підрахунку голосів розглядаються на 
засіданні дільничної комісії з референдуму і заносяться 
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до протоколу . В разі проведення одночасно двох або 
кількох референдумів протокол по кожному з них скла

дається окремо . Протокол підписується головою, заступ 
ником голови, секретарем і членами комісії і негайно 

надсилається у відповідну районну , міську, районну в 
міст і , селищну, сільську комісію з референдуму . 

Ст а тт я 41 . Встановлення результатів 
референдуму 

На підставі протоколів дільничних комісій з рефе
рендуму міська (міст без районного поділу), районна в 
місті, селищна, сільська комісія з референдуму визна

чає : загальну кільІ<ість громадян, які мають право брати 
участь у референдумі; кількість громадян, які одержали 

бюлетені; кількість громадян, які взяли участь у голосу
ванні ; кільк ість громадян, які голосували за схвалення 
поставленого на референдум проекту закону рішення, і 

кількість громадян, які голосували проти його схвален
ня ; кількість, бюлетенів , визнаних недійсними . 

Результати підрахунку голосів розглядаються на 
засіданні відповідної комісії і заносяться до протоколу , 
який надсилається до вищестоящої комісії з референду-
му . На підставі поданих протоколів комісія Республіки 
Крим з всеукраїнського референдуму, обласна , районна , 
міська (міст з районним поділом) комісія з референду- ~ 
му провадить підрахунок голосів у межах адміністра- ·~ 
тивно-територіальної одиниці, результати якого зано- ~ 
сяться до протоколу, що надсилається до вищестоящої t3' 
комісії з референдуму. ~ 

Результати всеукраїнського референдуму встановлю- ~ 
ються і заносяться до протоколу на зас іданні Централь- ·g. 
ної комісії з всеукраїнського референдуму на підставі .9 
протоколів обласних комісій з референдуму . 

Під час проведення місцевого референдуму в ме- :g 
~ жах території області, району, міста , району в місті, ее- ;t 

лища, сільради результати референдуму встановлюють- » 
<І) 

ся і заносяться до протоколу на засіданні відповідної ;:! 

комісії з референдуму. ~ 
Протокол з результатами підрахунку голосів або ~ 

результатами референдуму підписується головою, зас- ~ 
тупниками голови , секретарем і членами відповідної l 
комісії з референдуму. @) 
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<::! 
;:r 

~ 

Відповідна комісія з референдуму може визнати ре
зультати референдуму недійсними через допущені в 

ході голосування або під час підрахунку голосів пору
шення цього Закону. 

Проект закону, рішення вважається ухваленим гро
мадянами, якщо за нього було подано більшість голосів 

громадян від числа тих, хто взяв участь у референдумі . 

Референдум визнається таким , що не відбувся, якщо 

в ньому взяло участь менше половини громадян, внесе

них у списки для голосування, а референдум з питань 

дострокового припинення повноважень Верховної Ради 
України та Президента України визнається таким, що 
не відбувся, якщо у ньому взяло участь менше двох 

третин під загальної кількості громадян, які внесені до 
списків для голосування. 

Повідомлення про результати референдуму публіку
ються відповідною комісією не пізніш як на десятий 
день після референдуму . У повідомленні вказується: 
загальна кількість громадян, які мають право брати 
участь у референдумі; кількість громадян, які взяли 

участь у голосуванні; кількість громадян, які голосува

ли за схвалення винесеного на референдум проекту 
закону, рішення, і кількість громадян, які голосували проти 

його схвалення; кількість недійсних бюлетенів . 

Ст ат тя 42 . Гласність при визначенні 
результатів референдумів 

На засіданнях комісій з референдуму при підрахун -<::! 
Е 
О( ку голосів і визначенні результатів голосування ма-

.§. ють право бути присутніми представники трудових ко

Е лективів, громадських організацій, політичних партій, 
· ~ 
.N масових рухів, колективів професійно-технічних, середніх 
.::; спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів гро

; мадян за місцем проживання і військовослужбовців по 
;::., військових частинах, органів державної влади. Повно
~ важення зазначених представників засвідчуються пись
~ мовим дорученням або посвідченням . 
~ Про намір представників бути присутніми в день 
~ проведення референдуму у приміщеннях для голосування 

-€:3- або на засіданнях комісій з референдуму повинно бути 
0:: 
@ повідомлено відповідним комісіям не пізніш як за два 
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дні до голосування . Втручання зазначених представ

ників у роботу комісій з референдуму не допускаєть

ся. Представникам може бути відмовлено у присут
ності на засіданнях комісій . з референдуму лише у 
випадках, коли у них немає відповідних письмових до

ручень або посвідчень. 

Представники можуть бути присутніми у приміщен
нях для голосування або на засіданнях дільничних 

комісій, утворених у військових частинах, за винятком 
випадків, коли їх діяльність проводиться на таємних 

військових об'єктах. Перелік таких дільниць та комісій 
визначається Центральною комісією з всеукраїнського 
референдуму спільно з командуванням відповідних 

військових округів. 
Представникам засобів масової інформації гаран

тується безперешкодний доступ на всі збори і засідан
ня, пов'язані з проведенням референдумів. Комісії з 
референдуму, державні органи надають їм інформацію, 
пов'язану з проведенням референдуму . 

Ст ат тя 43. Повторні референдуми 

Якщо під час проведення всеукраїнського або місце
вого референдуму було допущено грубі порушення цього 
Закону, Верховна Рада України у місячний строк, а відпо- ~ 
відна місцева Рада народних депутатів - у 15-денний ·;;: 
строк можуть призначити повторний всеукраїнський або ~ 

;r 
місцевий референдум на всій території республіки, відпо- ~ 
відної адміністративно-територіальної одиниці або й ~ 
частини. У такому випадку може бути прийнято рішен- <>: 

ня про утворення комkій з референдуму в новому складі . ·g. 
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Глава 5 
ОПУБЛІКУВАННЯ, ВВЕДЕННЯ У ДІЮ, ЗМІНА 
АБО СКАСУВАННЯ ЗАКОНІВ, ІНШИХ РІШЕНЬ, 

ПРИЙНЯТИХ РЕФЕРЕНДУМОМ 

Ст ат тя 44. Опублікування і введення в дію 
законів, рішень, прийнятих 
референдумом 

Закон, інші рішення, прийняті референдумом, обнаро
дуються у встановленому законодавством УІ<раїни порядку 
опублікування правових актів Верховної Ради України 
та місцевих Рад народних депутатів і вводяться в дію 
з моменту їх опублікування, якщо у самому законі, 

рішенні не визначено інший строк. 
Датою прийняття закону, рішення вважається день 

проведення референдуму. 

Ст а тт я 45. Зміна або скасування законів, 
рішень, прийнятих референдумом 

Зміна або скасування законів, інших рішень, прийня
тих референдумом, проводиться також референдумом. 

Зміну або скасування законів, інших рішень, прийня-
тих референдумом, може здійснити також відповідно 

~ Верховна Рада України, Верховна Рада Республіки Крим, 
·~ місцева Рада народних депутатів більшістю не менш 
~ як дві третини від загальної кількості народних депу
~ татів з обов'язковим затвердженням на референдумі, 
~ який повинен бути проведений протягом шести місяців 
<>: після внесення зміни або скасування . 
·~ 

~ Глава 6 .;: 

~ 
~ 
~ 

ДОРАДЧЕ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДЯН 
УКРАЇНИ 

Ст ат т я 46. Дорадче опитування rромадян 
України (консультативний 
референдум) 

~ З метою виявлення волі громадян при вирішенні ! важливих питань загальнодержавного та місцевого зна
® чення у передбаченому ним Законом порядку можуть 
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проводитись всеукраїнські та м і сцеві дорадчі опитуван
ня громадян України (консультативні референдуми). 
Результати дорадчого опитування розглядаються і вра

ховуються при прийнятті рішень відповідними держав
ними органами. 

Якщо проекти законів, інших рішень Верховної Ради 
України або рішень місцевої Ради народних депутатів 
не відповідають результатам всеукраїнського або відпо

відного місцевого дорадчого опитування, такі закони , 

рішення можуть бути прийняті лише більшістю не менш 

як дві третини від загальної кількості народних депу

татів УІ<раїни або депутатів відповідної місцевої Ради 
народних депутатів. 

Положення частин першої, третьої та четвертої статті 
l, статей З, 4, 9, 44, 45 цього Закону не застосовуються до 
дорадчого опитування громадян УІ<раїни (консультатив
ного референдуму) . 

Ст ат тя 47. Опитування громадської думки 

Опитування громадської думки, які проводяться в 
іншому порядку, ніж передбачено цим ЗаІ<оном, або з 
питань, які відповідно до Закону не можуть виноситися 
на всеукраїнський та місцевий референдуми, не мають 
статусу дорадчого опитування громадян України (І<он- ~ 
сультативного референдуму) і правових наслідків, що з ·~ 
цього випливають. 

3 липня 1991 
N2 1286-ХІІ ВВР. 1991 р .. N2 33, ст.443 . 

Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України 

від 19 червня 1992 р .. N22481-XII, ВВР, 1992 р .. .N'2 35, ст . 515. 
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ПОСТАНОВА 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

Про введення в дію Закону Української РСР 
<<Про всеукраїнський та місцеві референдуми>> 

Верховна Рада Української Радянської Соціалістич
ної Республіки nост ан о в л я є: 

1. Ввести в дію Закон Української РСР <<Про всеук
раїнський та місцеві референдуми>> з дня його опублі
кування. 

2. Комісі ям Верховної Ради Української РСР у nи

таннях законодавства і законності, у nитаннях діяль

ності Рад народних деnутатів, розвитку місцевого само
врядування разом з Кабінетом Міністрів Української 
РСР до 1 серnня 1991 роІ<у : 

nідготувати і nодати на розгляд Верховної Ради Ук
раїнської РСР nроnозиції про внесення змін і доnов
нень до чинних законодавчих актів Української РСР, 
що виnливають з nоложень Закону Української РСР 
<<Про всеукраїнський та місцеві референдуми>>; 

nідготувати і nодати Президії Верховної Ради Украї-
нської РСР nроnозиції щодо форм документів рефе

.о рендуму, nередбачених nоложеннями статей 17 та 36 
-~ цього Закону. 
~ 3. Кабінету Міністрів Української РСР до 1 серnня 
~ 1991 року nривести рішення Уряду УРСР у відnовідність 
~ із Законом Української РСР <<Про всеукраїнський та 
;:: місцеві референдуми>> . 
"' ·g. 4. Місцевим Радам народних деnутатів до 1 серnня 

_g 1991 pyoJ<Y ~ривес:rиРСсврої Прішення у в_~дnові.r:ність із За-
коном краІНСЬКОІ << ро всеуІ<раІНСЬКИИ Та місцеві 

·;;: референдуми >>. 
<:і 
~ 

~ 
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ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Ст ат т я 7. Місцевий референдум 

1. Місцевий референдум є формою вирішення те ри
торіальною громадою питань місцевого з начення шл я

хом прямого волевиявлення . 

2. Предметом місцевого референдуму може бути будь
яке питання, віднесене Конституці єю України , цим та 

іншими законами до відання місцевого самоврядування . 

З. На місцевий референдум не можуть бути винесені 
питання, віднесені законом до відання органів держав

ної влади . 

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обо
в ' язковими для виконання на відповідній території . 

5. Порядок призначення та проведення місцевого ре
ферендуму, а також перелік питань, що вирішуються вик

лючно референдумом, визначаються законом про рефе- ~ 
1:3 

рендуми. - ~ 

'-' 
'::! g, 
'-' 
'::! 
~ 
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о 
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@РеферендуJІtИ в Україні: історія та сучасність 

ХРОНОЛОГІЯ РЕФЕРЕНДУМІВ 

NQ Країна Дата Предмет референдуму 
Результати 

nn 
референдуму 

І Швейцарія, 1439 Затвердження податку в І ангетер Більшістю голосів затверджено 

кантон Берн на тиждень для погашення податок 

військової заборгованості кантону 

2 Північна 1640 Питання місцевого самоврядування Всі питання отримали 
Америка , підтримку поселенців 

колонія 

Массачусетс 

з США, 1780 Затвердження конституції штату Більшістю голосів затверджено 

штат конституцію 

Массачусетс 

4 Франція 1793 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 
конституцію 

5 Франція 1795 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 
конституцію 

6 Франція 1804 Проголошення Наполеона Бонапарта Більшість громадян(З 568 885) 
довічним консулом Франції проголосували за 

проголошення Наполеона 
довічним консулом 
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12 Австралія, 1896 Проблеми місцевого самоврядування Всі питання отримали 
Новий підтримку поселенців 

Південний 
Уельс та 
Південна 
Австралія 

13 Австралія 1897-1898 Затвердження конституції В 1901 р. конституція Австралії 
набрала чинності 

14 Австралія 1898 Законопроект про викуп залізниці Закон прийнято 386 634 
голосами "за" 

15 Норвегія 1905 Про вихід з реальної унії зі Швецією "За" висловилися 368 392, 
" проти" - 184 норвежці. У 
вересні 1905 р. Норвегія та 
Швеція домовилися про 

порядок розділення 

16 Уругвай 1917 Затвердження конституції Більшістю голосів конституцію 

затверджено 

17 Люксембург 1919 Щодо подальшого існування Переважна більшість 

монархічної форми правління голосуючих висловилися за 

збереження монархії 

18 Греція 1920 Повернення монархічної форми Більшість голосуючих 

правління висловилася за монархію 

19 Естонія 1920 Затвердження конституції Більшістю голосів конституцію 

затверджено 



20 Швейцарія 1920 Вступ до Ліги Націй 56,3 о/о громадян проголосували 
за вступ 

21 Швейцарія 1921 Ратифікація Версальської конвенції 71,4 о/о громадян 
проголосували за ратифікацію 

22 Південна 1923 Щодо подальшого правового статусу Правом голосу були наділені 

Родезія Південної Родезії лише білі колоністи , що 

вплинуло на насл ідки 

референдуму - Південна 
Родезія зберегла статус колонії 

23 Греція 1924 Встановлення республіки Більшість громадян 

проголосували за республіку 

24 Чилі 1925 Затвердження конституції Більшістю голосів конституцію 

затверджено 

25 Німеччина 1925-1926 Про конфіскацію майна кайзера, Більшість громадян 

членів колишньої імператорської проголосували за конфіскацію 

26 Греція 1927 
сім'ї та принців 

Про форму правління Відновлено республ іканську 

форму правління 

27 Болівія 1931 Прийняття конституції Більшістю голосів прийнято 
конституцію 

28 Греція 1934 Зміна форми правління За результатами голосування 

поновлено монархію 

29 Німеччина 1933 Вихід Німеччини з Ліги Націй Більшість голосуючих 

висловилися за вихід 
N 
N Німеччини з Ліги Націй 
w 
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зо Німеччина 19З4 Поєднання посад рейхсканцлера і За результатами голосування 

президента краши А. Гітлер зосередив в своїх 
руках посаду глави держави і 
рейхсканцлера 

ЗІ Португалія 19ЗЗ Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституцію 

З2 Уругвай 19З4 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституцію 

з з Ірландія 19З7 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституцію 

З4 Німеччина 19З8 Аншлюс (приєднання) Австрії до Австрія включена до складу 

Німеччини нацистськоїНімеччини 

З5 Румунія 19З8 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституцію 

Зб Уругвай 1942 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституцію 

З7 Монголія 1945 Незалежне від Китаю існування 98,9 % громадян висловилися 
держави за незалежність 

З8 Болгарія 1946 Форми правління в Болгарії За результатами голосування 

встановлено республіку 

З9 Італія 1946 Форми правління в Італії Більшість громадян 

проголосувало за 

республіканську форму 
поавління 



40 Польща 1946 Затвердження західних кордонів Громадяни проголосували за всі 

Польщі на Балтійському морі, по предмети референдуму 

річках Одеру і Нейсе та збереження 
чи скасування сенату 

41 Іспанія 1947 Затвердження Закону npo За результатами голосування 

успадкування посади глави держави закон затверджено 

42 Нова Зеландія 1949 Питання щодо громадського порядку Змінено час відкриття готелів 

та ресторанів 

43 Бельгія 1950 Повернення на престол короля Голосуючі висловилися за 

Леопольда ІІІ після окупації повернення ЛеопольдаІІІ на 
престол. Референдум мав 
консультативний характер 

44 Уругвай 1951 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституцію 

45 Данія 1953 Затвердження конституції Затверджено конституцію та 

Прийняття закону npo успадкування закон, відповідно до якого 

престолу nраво успадкування престолу 

надавалося і жінкам 

46 Камбоджа 1955 Незалежність держави 98,9% проголосували за 
незалежність та підтримку 

політики Н. Сіанука 

47 Колумбія 1957 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

48 Франція 1958 Незалежність Гвінеї 

конституцію 

97,2% громадян Франції 
висловилися за незалежне 

\"V існування Гвінеї \"V 
(../\ 
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t--J 49 Франція 1958 Прийняття конституції П'ятої Більшістю голосів затверджено 
N 
О'> Республіки конституцію 

50 Гана 1960 Проголошення республіки За підсумками референдуму 
Гана проголошена республікою 

51 Франція 196 1 Незалежність .Алжиру 69,5% громад.qн Франції 
проголосували за незалежність 

А11жиру 

52 Туреччина 196 1 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 
конституцію 

53 Південна 1962 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

Корея. конституцію 

54 Франція 1962 Внесення змін до конституції Поправка була прийнята 

55 Данія 1963 4 законопроекти про місцеве Всі з аконопроекти відхилено 

самоврядування 

99,8% голосуючих висловилися 56 Єгипет 1965 Щодо подовження повноважень 

Президента Г. А. Насера за подовження повноважень 

57 Іспанія 1966 Затвердження Органічного Закону Органічний Закон прийнято 

держави 

58 Австралія 1967 Законопроект про розширення прав Законопроект при й ня то 

аборигенів 

59 НДР 1968 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституцію 

бО Франція 1969 Внесення змін до конституції про Більшість громад.<Ін 

збільшення повноважень Сенату, висловилися проти 

регіональна реформа та висловлення запропонованих Президентом 

довіри політичному курсу питань. Ш . де Голль змушений 

Президента Ш. де Голля був піти у відставку 





N 
N 
со 
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Вихід Південної Ірландії зі складу 
Великої Британії та nриєднання їі до 72 Велика 

Британія, 
Північна 
Ірландія 

7З Греція 

74 Італія 

75 Тувалу 

76 Велика 

Британія 

77 Ісnанія 

78 Єгиnет 

79 Коморські 
острови, 

о . Майотта 

t97З 

1974 

1974 

1974 

1975 

1976 

1976 

1976 

Ірландії 

Про форму nравління 

Ратифікація закону про цивільні 
розлучення 

Відокремлення о-ва Елліс від 
колонії Гілберта і Елліса 

Щодо встуnу держави до ЄЕС 

Ратифікація Закону про nолітичну 
реформу 
Щодо nодовження nовноважень 

Президента А. Садата 
Самовизначення о . Майотта 

Більшість виборців 
nроголосували nроти виходу з 
Великої Британії або 
утрималися від голосування 
За результатами голосування 
встановлено ресnубліканську 
форму nравління 
Закон ратифіковано 

90~ населення nроголосувало 
за деколонізацію о-ва Елліс, 
що був nерейменований в 
державу Тувалу 
Велю<а Британія стала членом 

ЄЕС (67,2~ громадян 
висловилися "за") 
Закон було ратифіковано 

99,9~ голосуючих висловилися 

за nодовження 

За інформацією Франції 20 тис. 
громадян nроголосували за 

nриєднання до Франції. В 
грудні Франція nроголосила о. 

Майотту територіальною 
одиницею Франції, але ГА ООН 
засудила nрисутність Франції в 
регіоні 



засудила присутність Франціі в 

регіоні 

80 Куба 1976 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 
конституцію 

81 Співдруж- 1976 Приєднання до США Більшість громадян 

ність проголосували за приєднання 

Північних до США на правах вільно 

Маріансь•- ких приєднаної території. Рішення 

Островів референдуму набрало чинності 

3.11.1986 р. 
82 Джибуті 1977 Незалежність Республіки Джибуті За результатами голосування 

Джибуті проголошена 

незалежною республікою 

83 Австрія 1978 Подальша експлуатація АЕС 50,47% висловилися " проти " 
запуску нової АЕС 

84 Гайана 1978 Затвердження конституції Затверджено конституцію , що 

набула чинності в жовтні І 980 
р. 

85 Еквадор 1978 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституцію 

86 Іспанія 1978 Затвердження конституції Затверджено конституцію, що 

набула чинності 29.12.1978 р. 

87 Сирія 1978 Щодо подовження повноважень 99, І% громадян проголосували 
Президента Х. Асада за подовження 

88 Чилі 1978 Ставлення до політики правлячого 75% громадян висловилися за 
~ 
~ режиму підтримку хунти А. Піночета 
<.D 
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!'-' 89 Велика 1979 Білль npo деволюції, тобто npo Білль не було затверджено w 
о 

Британія , nередачу nовноважень центральної 

Шотландія та влади місцевим асамблеям та урядам 

Уельс 

90 Ісnанія 1979 Надання автономії Країні Басків і Відnовідно 94,7% та 88.1% 
Каталонії громадян nроголосували за 

автономію 

91 Ісnанія 1980 Надання регіональної автономії 77,3% громадян 

Галісії nроголосували за автономію 

92 Канада 1980 Незалежність nровінції Квебек Лише 40,4% громадян 
nроголосували за незалежність 

93 Неnал 1980 Про збереження в країні Більшість громадян 

безnартійної системи nроголосували за збереження 

94 Південна 1980 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

Корея конституцію 

95 Сирія 1980 Щодо nодовження nовноважень Більшість громадян 

глави держави nроголосували за nодовження 

96 Уругвай 1980 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституцію 

97 Чилі 1980 Затвердження конституцїі Більшістю голосів затверджено 

конституцію 

98 Швеція 1980 Подальша експлуатація АЕС 37, І % голосуючих 
висловилися за nоетапне 

припинення роботи АЕС 
99 Іспанія 1980, 1981 Надання регіональної автономії 93 ,3% та 89.4% громадян 

Андалусії проголосували за автономію 



100 Єгипет 1981 Щодо затвердження повноважень Більшість громадян 

глави держави про голосували за подовження 

101 Данія , 1982 Вих ід зі Спільного ринку Більшість громадян 

Гренландія проголосували за вихід 
Гренландії зі Спільного ринку. 

102 Туреччина 1982 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституцію 

103 Шрі-Ланка 1982 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституцію 

104 Заїр 1984 Щодо подовження повноважень Більшість громадян 

глави держави проголосували за подовження 

105 Кокосові 1984 Приєднання до Австралії Більшість громадян 

острови проголосувал и за приєднання 

до Австралії 

106 Ліберія 1984 Прийняття нової конституції 78,3% громадян 
проголосували за прийняття 

107 Пакистан 1984 П ро підтримку режиму Президента Більшість громадян 

Зія-уль-Хака проголосували за підтримку 

108 ПАР 1984 Затвердження конституції Затверджено конституцію , що 

була чинною до 1994 р . В 
голосуванні брало участь 

тільки біле населення 

109 Бангладеш 1985 Про підтримку режиму генерала Більшість громадян 

Х. М . Ершада проголосували за підтримку 

!'V 
110 Єгипет 1985 Щодо подовження повноважень Більш ість громадян 

w Президента проголосувал и за подовження 
~ 
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ІІІ Ісnанія 1986 Подальше nеребування Ісnанії в 56,9% громадян nроголосували 
НАТО за членство в НАТО 

112 Пакистан 1985 Щодо nодовження nовноважень Більшість громадян 

Президента Зія-уль-Хака nроголосували за nодовження 

ІІЗ Сирія 1985 Щодо nодовження nовноважень 99,9% громадян nроголосували 
Президента Х. Асада за подовження 

114 Чилі 1985 Щодо nодовження nовноважень Більшість громадян 

Президента А. Піночета nроголосували за nодовження 

115 Швейцарія 1985 Встуn до ООН Більшість громадян 

висловилися nроти встуnу до 

оон 

116 Єгиnет 1987 Щодо nовноважень Президента Більшість громадян 

Х. Мубарака проголосували за 

nовноваження 

117 Нова 1987 Самовизначення щодо nодальшого 98% громадян nроголосували 
Каледонія nравового статусу Нової Каледонії за nеребування території в 

складі Франції 

118 Суринам 1987 Затвердження конституції Затверджено конституцію, що 

набула чинності 31.09.1987 р. 
119 Філіnnіни 1987 Прийняття конституції Прийнято nостійну 

конституцію, що набула 
чинності 2.11.1987 р . 

120 Нова 1988 Ратифікація закону про статус Нової Закон ратифіковано . Набув 

Каледонія Каледонії від 26.06.1988 р. чинності 14.07.1989 р . 



121 Угорщина 1989 1. Термін і спосіб обрання "За" проголосували відповідно 

президента . 2. Представлення за питаннями : 1) 50,1%; 2) 
трудових колективів через партійні 95,1 %; 3) 95,4% ; 4) 94,9% 
організації . 3. Виділення ВСРП з 
приватного сектора майна . 

4. Розпуск робітничої міліції 
122 Уругвай 1989 Ратифікація закону про амністію для Більшістю голосів (53 ,3%) 

військовослужбовців, звинувачених в закон затверджено 

порушенні прав людини (1973-1985 
рр . ) 

123 Бенін 1990 Затвердження конституції Конституцію затверджено 

124 Гвінея 1990 Прийняття конституції Прийнята конституція, що 
набула чинності 23.12 .1991 р . 

125 Сербія 1990 Затвердження конституції Більшістю голосів (96 ,8%) 
конституцію затверджено 

126 Словенія 1990 Проголошення незалежності 90,3% громадян проголосували 
за незалежність 

127 Угорщина 1990 Впровадження загальнонародних "За" проголосувало 85,9% 
президентських виборів громадян 

128 Гаїті 1991 Затвердження конституції Конституцію затверджено . 
Набула чинності 29 .03 .1991 р. 

129 Екваторіальна 1991 Затвердження конституції Конституцію затверджено. 

Гвінея Набула чинності 17 .11 .1991 р. 

ІЗО Естонія 1991 Проголошення незалежності 77,7% громадян проголосували 
t-..) 

за незалежність (JJ 
(JJ 
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N ІЗІ Латвія 1991 Проголошення незалежності 73,6% громадян проголосували 
w .,.. за незалежність 

132 Литва 1991 Проголошення незалежності 90,5% громадян проголосували 
за незалежність 

133 Румунія 1991 Затвердження конституції Більшістю голосів (77,3%) 
конституція була затверджена 

134 Україна 1991 Підтримка Акта проголошення 90,3% громадян України 
незалежності України проголосували за підтримку 

135 Хорватія 1991 Проголошення незалежності 93,7% громад.<Ін висловилися 
за незалежність 

136 Боснія 1992 Проголошення незалежності 63% громадян висловилися за 
і Герцогови- незалежність 

на 

137 Гана 1992 Прийняття п'ятої конституції Конституцію прийнято. Набула 
чинності 7.01 .1993 р. 

138 Данія 1992 Ратифікація Маастріхтської угоди 50,7% датчан висловилися 
проти ратифікації 

139 Есто нія 1992 Затвердження конституції 93% громадян проголосували 
за затвердження 

140 І рландія 1992 Ратифікація Маастріхтської угоди 67% громадян висловилися за 
ратифікацію 

141 Ліхтенштейн 1992 Вступ до ЄЕС 55,8% громадян проголосували 
за вступ 

142 Литва 1992 Встановлення президентського 60,4% громадян проголосували 
правління позитивно 

143 Литва 1992 Вив ід радянських військ з Литви до 90,7% громадян проголосували 
кінця 1992 р. за вивід 



144 Литва 1992 Затвердження конституції Конституцію затверджено 

( "за" - 75,4% голосуючих) 

145 Малі 1992 Затвердження конституції Більшість громадян 

146 Марокко 1992 Щодо внесення' поправок до 
проголосували за затвердження 

Більшість громадян 

конституції 1972 р. проголосували за поправки 

147 Палау 1992 Закон про зниження цензу голосів Більшістю голосів Закон 

для прийняття поу,:авки до прийнято 

конституції до 51 ° о 
148 ПАР 1992 Реформування державного устрою Біле населення ПАР 

висловилося за реформи 
149 Того 1992 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституці19. Набула чинності 
27 .09.1992 р . 

!50 Україна 1992 Сгіроба ініціювати всеукраїнський Зібрано 1 196 543 підписи 
референдум з питання про громадян, тобто 

дострокове припинення повноважень трьохмільйонну квоту не було 

Верховної Ради України та досягнуто. Референдум не 

Президента України відбувся 

151 Франція 1992 Ратифікація Маастріхтської угоди 51 ,5% громадян проголосували 
за ратифікацію 

152 Чорногорія 1992 Входження разом з Сербією до 95,9% громадян проголосували 
Югославської федерації за входження 

153 Швейцарія 1992 Вступ до ЄЕС 50,3% громадян проголосували 
"-' проти вступу 
w 
U1 
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rv !54 Андорра 1993 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено w 
О> конституцію. Набула чинності 

4.05.1993 р . 

!55 Бразилія 1993 Про форму правління - монархія чи Голосуючі висловилися за 

республіка? Про те , чи республіка президентську республіку 

має бути президентською чи 

парламентською 

156 Данія 1993 Повторний референдум щодо 56,8% громадян проголосували 
ратифікації Маастріхтської угоди за ратифікацію 

!57 Єгипет 1993 Подовження повноважень Більшість громадян 

Президента Х . Мубарака проголосували за подовження 

!58 Палау 1993 Поправка до конституції щодо 68% громадян проголосували 
приєднання до США за приєднання до США. 

Рішення вступило в силу 

1.10.1994 р. 

!59 Перу 1993 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституцію . Набула чинності 
З1 . 10. 199З р. 

160 Російська 199З І. Довіра президенту РФ "За" проголосували відповідно: 

Федерація Б. М. Єльцину. 2. Підтримка 1) 58,7%; 2) 5З , І % ; З) ЗІ,?%; 
соціальної політики Б. М. Єльцина . 4) 4З,І% 
З . Дострокові вибори президента 

РФ. 4. Дострокові вибори народних 
депутатів РФ 

161 Російська 199З Затвердження конституції 58,4% громадян проголосували 

Федерація за проект конституції 



162 Україна 1993 Спроба ініціювати всеукраїнський Референдум не проводився 

референдум з питання довіри 

(недовіри) Президенту України і 
Верховній Раді України 

163 Албанія 1994 Затвердження конституції Більшість громадян 
проголосували проти проекту 

конституції. Діє закон про 
основні положення конституції 
від 29 .04.1991 р . зі змінами і 

доповненнями 

164 Литва 1994 Положення статутів Литовської Ні одне з питань референдуму 

Республіки щодо незаконної не було підтримане 

приватизації, девальвації вкладів і громадянами (ЗІ%) 
акцій 

165 Молдова 1994 Проголошення незалежності 95% громадян проголосували 
за незалежність 

166 Словаччина 1994 Залучення інвестицій для Більшість громадян (93,6%) 
приватизації державного сектора проголосували за рішення 

економіки запропоноване урядом 

167 Швеція 1994 Входження до ЄЕС Більшість громадян 

проголосували за входження до 

ЄЕС 

168 ЦАР 1994 Затвердження конституції Більшістю голосів затверджено 

конституцію. Набула чинності 
tv 
w 7.01 .1995 р . 
--.1 
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169 Азербайджан 1995 

І 70 Білорусь 1995 

І 71 Казахстан 1995 

172 Канада 1995 

17З Узбекистан 1995 

І 7 4 Білорусь 1996 

Затвердження конституції 

І . Надання російській мові 
офіційного статусу. 2. Заміна 
державних символів. З. Надання 

президенту повноважень щодо 

господарської інтеграції з Росією. 
4. Закріплення за президентом права 
на достроковий розпуск парламенту 

Затвердження конституції 

Надання особливого статусу 

провінції Квебек 

Подовження повноважень 
Президента І. Карімова 
І . Перенесення національного свята 

Незалежності на З липня (день 
визволення Білорусі від німецької 
окупації) 2. Затвердження 
конституції з змінами і 

доповненнями президента. 

З. Вільний продаж-купівля землі ; 

4. Відміна смертної кари. 
5. Внесення до конституції 1994 р. 
зм ін від фракції комуністів. 6. Прямі 
~иб_ори держадміністрацій на місцях. 

Більшістю голосів затверджено 
конституцію 

"За" проголосували відповідно: 
І) 8З,З%; 2) 75,1 % ; З) 8З.З% ; 
4) 77,7% 

Більшістю голосів конституцію 

затверджено 

Більшість громадян 

проголосували проти 

Подовжено повноваження до 

2000 р. 
Проголосували "за" відповідно: 

І) 88,1 %; 2) 70,4%; З) 15 ,З%; 
4) 17,9%; 5) 7,9%; 6) 28,1 %; 
7)З2,І% 



/ . Фінансування державного аnарату 
з держбюджету 

175 Нігер 1996 Затвердження конституції Більшістю голосів конституцію 

затверджено. Набула чинност і 

22.05. 1996 р. 
176 Польща 1996 І . Загальна приватизація; Всі питання отримали 

2. Погашення заборгованості nеред позитивну відповідь, але 

nенсіонерами та робітниками референдум мав 

бюджетної сфери за рахунок консультативний характер 

nриватизації державного майна 

177 Україна 1996 Прийнятт я кон ституції Рефе рендум н е в ідбувся. 

Конституція п рийнята 
па рламентом 

178 Чад 1996 Затвердження конституції Більшістю голос ів конституцію 

затверджено. Набула чинності 
31.03.1996 р. 

179 Буркіна Фасо 1997 Прийняття конституції Більшістю голосі в конституцію 

було nрийнято 

180 Латвія 1998 Поnравки до закону про Більші сть громадян 

громадянство (щодо надання проголосували за внесення 

громадянства російськомовному поправок 

населенню) 
181 Ліберія 1997 Про довіру кабінету міністрів 60% громадян проголосували 

за до ві ру 

lV 182 Польща 1997 Затвердження конституції 52.7% громадян висловилися 
w за затвердженн я конституції 
<О 
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"" .1:>. 
о Внесено поnравку щодо 183 Латвія 1998 Внесення змін до .закону про 

громадянство надання російськомовному 

населенню громадянства Латвії 

184 Україна 1998 Дострокове nриnинення Центрвиборчком відмовив 

повноважень Президента України Л . ініціативним груnам у 

Д. Кучми реєстрації 

185 Єгиnет 1999 Щодо nодовження nовноважень Більшість громадян 

Президента Х . Мубарака nроголосували за nодовження 

186 Молдова 1999 Щодо зміни форми nравління Результати референдуму 
визнано недійсними 

187 Україна 2000 Чотири питанння конституційного Проведення референдуму 

характеру 16 квітня 2000 р . 



Референдуми в країнах Балтії, Центральної і Східної 

Євроnи, в Балканських країнах 

КраЇІіа 

Польща 

Словаччина 

Румунія 

Угорщина 

Естонія 

Литва 

Латвія 

Білорусь 

Росія 

Україна 

Молдова 

Албанія 

Боснія та 
Герцеговина 

Хорватія 

Чорногорія 

Македонія 

Словенія 

Сербія 

Разом 

Предмет референдуму 
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Східна Євроnа 
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Балканські країни 
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Результати референдуму СРСР на території 

Української РСР 

з питання збереження СРСР як оновленої федераІtії рівноnравних 

суверенних ресnубліІ;, в ЯІ<іЙ nовною мірою гарантуватимуться права 

і свободи особи будь-якої національност і . 

N2 
Характеристика голосування 

Загальна 
пп кількість 

І Громадяни, включені в списки для З77З2 1 78 
голосування 

2 Громадяни. що отримали бюлетені З 1 597 169 
для голосування 

з Громадяни , щ<J взяли участь у голосуванні ЗІ 514 244 

4 Громадяни, що про голосували <<Так>> 22 11 0899 

5 Громадяни. що проголосували <<Ні>> 8 820 089 

6 Бюлетен і. визн ані неді йсними 58З 256 

За матеріалами архіву Верховної Ради України 

Результати всеукраїнського референдуму 

щодо підтвердження Акта проголошення незалежності України, 
який відбувся І грудня І 991 р . 

Ng 
Характеристика голосування 

Загальна 
пп кількість 

І Громадяни. які мають право брати участь З7 885 555 
у всеукраїнському референдумі 

2 Громадяни, що отримали бюлетені З І 94З 820 

з Громадяни, що взяли участь у голосуванні З І 89 1 742 

4 Громадяни , що відповіли <<Так, 28 804 071 
підтверджую•> 

5 Громадяни . що відповіли <<Ні, не 2 417 554 
підтверджуЮ>> 

6 Бюлетен і , визнані недійсними 670 І І 7 

~ з -е- а матеріалами архіву Верховної Ради України 
<:> 

0., 
@ 
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Результати референдуму в Республіці Білорусь, 

який проводився 24 листопада 1996 року 

Голоси ~за• Голос •Проти• 

. Питання референдуму 
КільІ<ість % Кількість % 
голосів голосів 

Чи Ви за те , щоб дату свята Дня 5 450 830 88,18 646 708 10,46 
незалежності Республіки Білорусь(Дня 
Республіки) перенести на З липня, тобто 
день визволення Білорусії з-під н імецької 
окупації? 

Чи Ви за те , щоб прийняти Конституцію 5 175 664 70,45 689 642 9,39 
1994 р . зі змінами та доповненнями(нова 
редакція Конституції Республіки Білорусь). 
запропонованими Президентом Білорусі 
О . Лукашенком? 

Чи Ви за вільне, нічим не обмежене право 948 756 15,35 5 123 386 82.88 
продажу та купівлі землі? 
Чи Ви за ліквіда цію смертної кари в 1 108 226 17,93 4 972 535 80,44 
Республіці Білорусь? 
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Утрималися 

83 925 

316 157 

109 321 

100 702 
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Результати референдуму в Республіці Білорусь, 

який проводився 24 листопада 1996 року 
(продовження) 

Голоси •За• Голос •Проти• 

Питання референдуму 
КільJ<ість % 
голосів 

Чи Ви за прийняття Конституції 1994 р. зі 582 437 7,93 
змінами та доповненнями, запропонованими 

депутатами фракції комуністів? 

Чи Ви за те, щоб голови місцевих 1 739 178 28,14 
адрміністративних органів обиралися 

безпосередньо виборцями адміністративно-
територіальної одиниці країни? 
Чи Ви за те, щоб фінансування всіх органів 1 989 252 32.18 
державної влади відбувалося цілком та 
nовністю з державного бюджету? 

Про результати голосування на республіканському референдумі 
24 листопада 1996 р./ /Республіка.- /996.- Ng 300. 

КільJ<ість % 
голосів 

5 230 763 71,2 

4 321 866 69,92 

4 070 261 65,85 

Утрималися 

368 263 

120 419 

121 950 



Результати референдумів у колишніх республіках СРСР 
щодо проголошення незележності (1991 р.) 

N"2 
Республіка Дата 

Проголосували Проголосували 
пп <сза•, 'Уо «nроти•. % 

І Литва 9 лютого 90,47 6,56 

2 Латвія З березня 7З,68 24,69 

з Естонія З березня 77,7З 21,40 

4 Грузія ЗІ березня 99,08 0,51 

5 Вірменія 21 вересня 99,ЗІ 0,46 

6 Туркменістан 26 листопада 94,1 -

7 Україна І грудня 90,З 7,6 

8 Азербайджан 29 грудня 99,58 0,24 

9 Узбекистан 29 грудня 98,2 -

S . White, G . Gill , D. Slider. The Politics of T1·an sitioп: Shaping а Post· 
Soviet Future . - Cambridge University Press. - Р . 89; Refereпtium \V 

Polsce і w Europie Wschodniej / М. Stasze\vski, D. Waпiek (red.). -
Warszava,1996.- S . 156. 
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N~ 

пп 

І 

2 

з 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Географія зареєстрованих ініціативних груп всеукраїнського референдуму 
на 21 грудня 1992 р. 

Райони Міста 

Регіон 
груп членів груп членів груп 

груп груп 

Автономна Республіка Крим І 58 І 

Вінницька область 

Волинська область 5 152 4 102 9 

Дніпропетровська область 6 З98 6 

Донецька область 4 260 4 

Житомирська область І 69 І 

Закарпатська область 4 166 2 90 6 

Запорізька область з 171 з 

Івано·Франківська область 15 802 7 540 22 

Київська область з 99 з 167 6 

Кіровоградська область 4 9З 4 

Луганська область І З6 І 

Разом 

членів 

груп 

58 

254 

З98 

260 

69 

256 

171 

ІЗ42 

266 

9З 

З6 



ІЗ Львівська область 17 бЗ9 14 714 ЗІ І З5З 

14 МиколаївсьІ<а область 2 ІОЗ 2 І ОЗ 

15 Одеська область І Зб Зб 

І б Полтавська область 2 44 4 2З9 б 28З 

17 Рі вне нська область 22 2 55 з 77 

18 Сумська область 2 І бЗ 2 ІбЗ 

19 Терноnільська область 17 І І Зб 9 199 2б ІЗЗ5 

20 Харківська область 20 97 2 117 

2 1 Херсонська область І 25 І 25 

22 Хмельницька область З2 2 107 з ІЗ9 

2З Черкаська область з Іб7 з Іб7 

24 Чернівецька область б 18б 75 7 2б І 

25 Черні гі вська область 59 1 59 

2б м. Київ 7 б74 7 б74 

27 м . Севастоnоль 

28 Інші 

Всього 72 З298 8б 4б97 158 7995 

Зеt м.etmepietл.etмu архіву Верховної Ради України 
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