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У статті зазначено, що вибори є однією із форм безпосередньої участі громадян в управлінні
державою шляхом формування вищих представницьких органів, органів місцевого самовря�
дування та їх персонального складу. Метою статті є дослідження еволюції законодавчого за�
безпечення однієї з форм безпосередньої демократії — виборів, як основи формування пред�
ставницької влади на місцевому рівні. Доведено, що місцеві вибори в Україні, а також практика
реалізації чинного законодавства про місцеві вибори постійно привертають увагу науковців і
практиків.

Зауважено, що інститут виборів в Україні, і місцевих виборів зокрема, пройшов значний в
історичному вимірі і складний за суспільним розвитком шлях. Протягом років незалежності в
Україні місцеві вибори проводилися в 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2015 рр. Обгрунтовано,
що за цей час неодноразово змінювалося законодавство про вибори, у тому числі види вибор�
чих систем. Дотепер у законодавстві про місцеві вибори є багато недоліків і прогалин, нагаль�
ною необхідністю є створення ефективного механізму, який забезпечив би своєчасне само�
оновлення політичної системи з урахуванням мінливих внутрішніх та міжнародних умов, за�
провадження в усі сфери життя принципів демократії та самоврядування.

The article states that elections are one of the forms of direct participation of citizens in the
management of the state through the formation of higher representative bodies, bodies of local self�
government and their personal composition. The purpose of the article is to study the evolution of
legislative provision of one of the forms of direct democracy — elections, as the basis for the formation
of representative power at the local level. It is proved that the local elections in Ukraine, as well as
the practice of implementing the current legislation on local elections, constantly attract the attention
of scholars and practitioners.

It is noted that the institution of elections in Ukraine, and local elections in particular, has undergone
a significant historical and social development path, which created the preconditions for the formation
of truly democratic local elections in Ukraine. During the years of independence in Ukraine, local
elections were held in 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2015. It is substantiated that during this time
the legislation on elections, including types of electoral systems, has been repeatedly changed.

Assessing the current state of the institute of local elections in Ukraine, it should be noted that it
mainly meets the generally accepted world standards and requirements, takes into account the
historical experience of local self�government development in Ukraine, but at the same time, the
practice revealed weaknesses, certain gaps in legislation on local elections. Some of them have
already found a legislative settlement, but there are still many unresolved issues, the presence of
which causes some complications in the implementation of this form of direct democracy. To date,
the legislation on local elections has many shortcomings and gaps; the urgent need is to create an
effective mechanism that would ensure the timely self�renewal of the political system, taking into
account changing internal and international conditions, the introduction of the principles of
democracy and self�government in all spheres of life.

It is noted that the repeatedly authoritative international organizations, in particular the Venice
Commission, scientists and practitioners raised the question of the codification of the electoral
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Однією з найбільш дієвих форм безпосередньої

демократії в Україні є вибори, що дозволяють перетво�

рити волевиявлення громадян України у волю українсь�

кого народу під час формування представницьких

органів державної влади та органів місцевого самовря�

дування. Вибори стали не тільки найбільш поширеною

формою безпосередньої реалізації народного сувере�

нітету, а й показником рівня розвитку правової держа�

ви, прав і свобод людини і громадянина, громадянсько�

го суспільства тощо. Отже, сутність виборів у демокра�

тичних державах зводиться до того, що вони виступа�

ють джерелом до здійснення влади народом в його інте�

ресах. Як підтверджує законотворча практика, процес

оновлення виборчого законодавства в Україні, а в окре�

мих випадках і вагомі зміни у ньому, як правило, припа�

дають на початок виборчого процесу, що в цілому не

відповідає європейській практиці, і, як наслідок, — чис�

ленні порушення виборчого законодавства в результаті

його "оновлення та швидкого" застосування.

Першочерговими завданнями щодо розвитку форм

прямої демократії в Україні виявляються питання ство�

рення належних умов для реалізації конституційного

права громадян вільно обирати та бути обраними, зок�

рема, до представницьких органів місцевого самовря�

дування. Виняткове значення місцевих виборів для роз�

витку місцевого самоврядування та безпосередньої де�

мократії в Україні свідчать про актуальність цієї теми,

зумовлюють не тільки наукову, але й практичну зна�

чимість, зокрема, для розвитку інституту місцевих ви�

борів в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Місцеві вибори в Україні, а також практика реалі�

зації чинного законодавства про місцеві вибори по�

стійно привертають увагу науковців і практиків, оскіль�

ки сучасний стан розвитку та функціонування представ�

ницьких органів місцевого самоврядування в Україні є

такий, що не в повній мірі відповідає демократичним

основам та стандартам сучасної територіальної органі�

зації публічної влади на місцях. Отже, на сьогодні оче�

видним є те, що участь мешканців територіальної гро�

мади, як первинного суб'єкта у здійсненні місцевого

самоврядування, зводиться лише до формальної участі

жителів сіл, селищ, міст у виборчому процесі.

Науково�теоретичною основою статті є напрацю�

вання вітчизняних і зарубіжних вчених, роботи яких при�

свячені проблемам розвитку безпосередньої (прямої) та

legislation of Ukraine, which would help to unify the election procedures of presidential, parliamentary
and local elections. Such a legislative act would help to establish uniform procedures in the elections,
would make it impossible to change the electoral norms during the electoral process in Ukraine.
However, today this question remains unresolved.

Ключові слова: форма прямої демократії, вибори, виборче законодавство, місцеве самоврядування, пред�

ставницька влада.

Key words: form of direct democracy, elections, electoral legislation, local self�government, representative power.

представницької демократії; політичних прав і свобод

громадян; виборів, їх гарантуванню та юридичній відпо�

відальності; теоретичним аспектам реалізації виборчого

законодавства, а саме: О.П. Бойко, О.О. Галус, В.С. Жу�

равський, В.М. Кампо, Ю.Б. Ключковський, А.М. Ко�

лодій, О.Л. Копиленко, Р.П. Марчук, В.Ф. Погорілко,

М.І. Ставнійчук, А.П. Савков, О.І. Сушинський, B.М. Ру�

денко, О.М. Титаренко, В.Л. Федоренко, О.Ф. Фриць�

кий, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко та ін.

В умовах сучасного державотворення України про�

цес пострадянської трансформаційної еволюції форму�

вання представницьких органів місцевого самовряду�

вання потребує об'єктивного аналізу й осмислення й

робить актуальним дослідження одної із форм прямої

демократії — виборів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження еволюції законодавчо�

го забезпечення однієї з форм безпосередньої демок�

ратії — виборів, як основи формування представниць�

кої влади на місцевому рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Визнання Конституцією України у ст. 5 народу

носієм суверенітету та єдиним джерелом влади стало

важливим кроком у формуванні в Україні правової та

демократичної держави. Конституція України визнала

не лише належність влади народові, тобто володіння

політичною владою як його природне право мати вла�

ду, але і його право її здійснювати. Відповідно до ч. 2

ст. 5 Конституції України народ здійснює владу як без�

посередньо, так і через органи державної влади та орга�

ни місцевого самоврядування. Відповідно Основного

Закону "громадяни мають право брати участь в управ�

лінні державними справами…" [5, ст. 38].

Побудова управління державними справами в

міжнародних документах має такий вигляд:

1) відповідно до Загальної декларації прав людини

[2, ст. 21], що була прийнята та проголошена Генераль�

ною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р., кожна людина

має право брати участь в управлінні своєю країною без�

посередньо або через вільно обраних представників;

2) відповідно до Міжнародного пакту про грома�

дянські та політичні права, прийнятого Генеральною

Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. і ратифікованого

Указом Президії Верховної Ради Української РСР

19 жовтня 1973 р., кожний громадянин повинен мати без

будь�якої дискримінації і без необгрунтованих обме�

жень право і можливість… брати участь у веденні дер�

жавних справ як безпосередньо, так і за посередницт�

вом вільно обраних представників [6, ст. 25].
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Отже, кожен громадянин може брати участь в управ�

лінні власною країною (державними та місцевими справа�

ми) безпосередньо (особисто) та через іншу конкретну

фізичну особу — вільно обраного представника (депута�

та). Тобто акцент робиться на людиноцентризмі (людина,

її життя і здоров'я, права та свободи є найвищою соціаль�

ною цінністю). У зазначених міжнародних документах по�

будова народовладдя видається більш конкретною, ніж в

Основному Законі України, де ще домінує колективізм —

суб'єктом народовладдя є народ. Такий підхід, коли "на�

род розуміється як єдиний і неподільний суб'єкт — дже�

рело влади" [16, с. 153], призводить до концептуальних

помилок на зразок того, що "народ навіть суто технічно

не в змозі здійснювати владу, яка йому належить" [3, с.

237]. Хотілось би зауважити, що подібні висловлювання

науковців трапляються доволі часто.

Місцеві вибори в Україні гарантовані Конституцією

і відбуваються на основі загального, рівного і прямого

виборчого права шляхом таємного голосування. Прин�

ципи виборів, які закріплені на конституційному рівні,

відповідають міжнародним стандартам у сфері вибор�

чого права і є обов'язковими для всіх видів виборів в

Україні. Народне волевиявлення відповідно до Консти�

туції України здійснюється через вибори та референ�

думи [5, ст. 69]. Вибори є однією із форм безпосеред�

ньої участі громадян в управлінні державою шляхом

формування вищих представницьких органів, органів

місцевого самоврядування та їх персонального складу.

У розвинених демократичних країнах вибори висту�

пають реальним інструментом формування органів пред�

ставницької влади як на загальнодержавному, так і на

місцевому рівнях. О. Галус "інститут виборів" тлумачить

так: "під інститутом виборів доцільно розуміти сукупність

правових норм, які регулюють суспільні відносини, що

виникають при здійсненні безпосереднього народовлад�

дя у формі виборів" [1, с. 36]. Далі О. Галус зазначає, що

окремим етапом в історії становлення інституту виборів

у незалежній Україні є час від здобуття Україною неза�

лежності і до прийняття Конституції України 1996 р., ос�

кільки саме в Основному Законі вперше народ було виз�

нано носієм суверенітету й єдиним джерелом влади, а на

розвиток цього конституційного положення у ст. 69 Кон�

ституції було закріплено, що народне волевиявлення

здійснюється через вибори, референдуми та інші форми

безпосереднього народовладдя [1, с. 37].

Протягом років незалежності в Україні місцеві

вибори проводилися в 1994, 1998, 2002, 2006, 2010,

2015 рр. За цей час неодноразово змінювалося зако�

нодавство про вибори, у т. ч. і види виборчих систем.

Першим нормативно�правовим актом, що регулював

порядок проведення місцевих виборів у незалежній

Україні, був Закон УРСР "Про вибори депутатів місце�

вих Рад народних депутатів Української РСР" від 27

жовтня 1989 р., який передбачав мажоритарну систему

абсолютної більшості. На основі нього і були обрані

перші місцеві ради незалежної України.

Перед початком виборчого процесу місцевих виборів

1994 р. було оновлено виборче законодавство із прийнят�

тям 24 лютого цього ж року Закону України "Про вибори

депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських,

районних у містах, обласних рад" [9]. Так, обраним вва�

жався кандидат у депутати, який одержав на виборах най�

більшу порівняно з іншими кандидатами кількість голосів

виборців, які взяли участь у голосуванні, але не менш ніж

10 % голосів виборців, внесених до списку виборців. Кан�

дидат на посаду голови ради вважався обраним при до�

держанні вимог, передбачених для кандидата у депутати,

за умови, якщо за нього проголосувало не менш ніж 25 %

виборців, внесених до списку виборців.

Суттєві зміни виборчого законодавства відбулися

перед черговими місцевими виборами 1998 р. із прий�

няттям 14 січня цього ж року нового Закону України

"Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищ�

них, міських голів" [10], який запровадив на місцевих

виборах мажоритарну систему відносної більшості.

Зміна виборчої системи для місцевих виборів відбу�

лася в 2004 р. із прийняттям Закону України "Про вибори

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6

квітня 2004 р. (у 2005 р. було внесено до нього зміни), який

передбачав, що вибори депутатів обласних, районних,

міських, районних у містах рад проводяться за пропорцій�

ною системою, а вибори депутатів сільських і селищних

рад, сільського, селищного, міського голови — за мажо�

ритарною системою відносної більшості.

Напередодні місцевих виборів 2010 р. знову відбули�

ся суттєві зміни виборчої системи в Україні із прийняттям

Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,

селищних, міських голів" від 10 липня 2010 р. [8], яким на

виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республі�

ки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах

рад було запроваджено змішану (мажоритарно�пропор�

ційну) систему, а на виборах депутатів сільських і селищ�

них рад, сільських, селищних, міських голів залишено ма�

жоритарну систему відносної більшості.

Хотілось би зауважити, що забезпеченню виборчих

прав громадян України сприяло прийняття 6 липня

2005 р. Кодексу адміністративного судочинства Украї�

ни [4] і створення системи адміністративних судів в Ук�

раїні, а також створення і введення в дію Державного

реєстру виборців. Закон України "Про Державний

реєстр виборців" було прийнято 22 лютого 2007 р. [13],

напередодні місцевих виборів 21 вересня 2010 р. його

було викладено в новій редакції [11]. Наступні зміни

цього Закону відбулися 17 вересня 2013 року [12].

Наступний етап у розвитку інституту виборів в Ук�

раїні розпочався 21 лютого 2011 р. і пов'язаний із ви�

данням Президентом України Указу "Про підтримку

ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї"

[15], яким знову започатковувався конституційний про�

цес в Україні. 21 червня 2013 р. на засіданні Конститу�

ційної Асамблеї був схвалений попередній проект Кон�

цепції внесення змін до Конституції України. Цей про�

ект викликав дискусії у вітчизняній юридичній думці

щодо механізмів покращення Основного Закону.

Конституційна Асамблея пропонувала закріпити в

Конституції України положення про те, що питання ви�

борчого права регламентуються законом, що прий�

мається не менше, як двома третинами від конституцій�

ного складу Верховної Ради України і не може бути

змінений за рік до дня проведення виборів. Можна по�

годитися з положенням про те, що це може стати од�

нією з інституційних гарантій стабільності розвитку і
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функціонування виборчого законодавства в Україні.

Однак, у свою чергу, це може і гальмувати процес онов�

лення виборчого законодавства.

Цікавою є і пропозиція Конституційної Асамблеї

щодо доповнення розділу 3 Конституції України поло�

женням про неможливість балотування певної категорії

посадових осіб (наприклад, судді, прокурори, слідчі,

військовослужбовці) на виборах, якщо вони поперед�

ньо не були звільнені з посади або служби. Проте вини�

кає питання про відповідність такого положення одно�

му із основоположних принципів виборчого права, а

саме принципу загального виборчого права, який перед�

бачає поміж іншим і заборону будь�яких прямих або

непрямих привілеїв або обмежень виборчих прав гро�

мадян України за ознаками раси, кольору шкіри, полі�

тичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічно�

го та соціального походження, майнового стану, місця

проживання, за мовними або іншими ознаками.

14 липня 2015 року було прийнято новий Закон "Про

місцеві вибори" [14], а 25 жовтня 2015 р. під час черго�

вих місцевих виборів в Україні була протестована нова

виборча система, яка раніше в нас не застосовувалась

та передбачала, що вибори депутатів сільських і селищ�

них рад проходять, як і раніше, за мажоритарною сис�

темою, а депутатів обласних, районних, міських, рай�

онних у місті рад — не за змішаною мажоритарно�про�

порційною, а виключно за пропорційною системою.

Виборча кампанія 2015 р. в Україні мала специфіч�

ний характер, обумовлений низкою обставин та чинників

внутрішньополітичного життя, які раніше не впливали на

процес формування місцевої влади в державі [7, с. 4].

1. Вибори завершували собою процес зміни влади після

Революції гідності. Вони проходили в умовах значної гро�

мадянської активності та зростання вимог громадян до пуб�

лічної влади — як загальнодержавної, так і місцевої.

2. Вибори 2015 р. відбулися в умовах все ще неза�

вершеного збройного конфлікту, наслідком якого ста�

ла тимчасова втрата частини державної території. Та�

ким чином, в Україні з'явилися нові категорії територій —

окуповані, прифронтові тощо, специфіка яких вимагає

й особливого підходу в галузі регулювання виборчого

процесу. Нарешті, новим елементом соціальної струк�

тури українського суспільства стали внутрішньо пере�

міщені особи, особливий перелік прав яких, включаю�

чи виборчі права, ще належить удосконалювати.

3. У межах політики децентралізації в Україні на

добровільних засадах утворилися нові адміністративно�

територіальні одиниці базового рівня — об'єднані те�

риторіальні громади. Проведення перших виборів у та�

ких громадах також потребувало додаткового норма�

тивно�правового врегулювання.

4. Вибори органів місцевого самоврядування у 2015 р.

проходили за новою виборчою системою, яка не була

застосована раніше. Так, місцеві ради (крім сільських

та селищних) були обрані за пропорційною виборчою

системою із відкритими виборчими списками, а вибори

голів великих міст — за мажоритарною системою аб�

солютної більшості (часто — у два тури).

Таким чином, найбільш доцільно зосередитися на

аналізі та можливостях розв'язання таких проблем:

відсутність виборів у прифронтових територіях та про�

блема забезпечення прав переселенців із зони зброй�

ного конфлікту; особливі проблеми проведення перших

виборів у об'єднаних територіальних громадах; особ�

ливості поведінки політичних партій на місцевих вибо�

рах; порушення виборчих процедур тощо.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Інститут виборів в Україні, і місцевих виборів зок�

рема, пройшов значний в історичному вимірі і складний

за суспільним розвитком шлях, який створив передумо�

ви формування дійсно демократичних місцевих виборів

в Україні. Оцінюючи сучасний стан інституту місцевих

виборів в Україні, потрібно зазначити, що він в основ�

ному відповідає загальновизнаним світовим нормам і

вимогам, враховує історичний досвід розвитку місцево�

го самоврядування в Україні, досягнення сучасної

вітчизняної та світової науки і практики у відповідній

сфері. Життя підтвердило дієздатність існуючої систе�

ми місцевих виборів, їх позитивну роль в організації і

розвитку місцевого самоврядування, тим самим — у

забезпеченні зміцнення демократичних засад в Україні.

Одночасно цілком природним є й той факт, що прак�

тика виявила слабкі місця, певні прогалини у законо�

давстві про місцеві вибори. Частина з них уже знайшла

законодавче врегулювання, але залишається ще чимало

невирішених проблем, наявність яких викликає певні ус�

кладнення у здійсненні цієї форми прямої демократії.

Наявність повноцінного місцевого самоврядування, че�

рез яке найповніше може бути реалізовано ідею здійснен�

ня влади народом безпосередньо, є однією з визначаль�

них ознак демократичної, соціальної, правової держави.

За останні роки відбулися радикальні зміни в суспільно�

політичному устрої країни, що спричинили також значні

зміни й у законодавстві про місцеві вибори. Але й доте�

пер у законодавстві про місцеві вибори є багато недоліків

і прогалин, нагальною необхідністю є створення ефек�

тивного механізму, який забезпечив би своєчасне само�

оновлення політичної системи з урахуванням мінливих

внутрішніх та міжнародних умов, запровадження в усі

сфери життя принципів демократії та самоврядування.

Не сприяє ефективності проведення виборів в Україні

і суперечність виборчих законів з процесуальними нор�

мативно�правовими актами, зокрема з Кодексом адміні�

стративного судочинства України, а саме щодо форми

звернення до суду, строків тощо. Неодноразово автори�

тетними міжнародними організаціями, зокрема Венеці�

анською комісією, науковцями та практиками ставилося

питання про кодифікацію виборчого законодавства Ук�

раїни, яка допомогла б уніфікувати виборчі процедури

президентських, парламентських і місцевих виборів. Та�

кий законодавчий акт сприяв би встановленню єдиних

процедур на виборах, унеможливив би зміну виборчих

норм під час виборчого процесу в Україні. Однак на сьо�

годні це питання залишається не вирішеним.

Проаналізувавши зміст виборчих законів, можна

прийти до висновку, що уніфікації на законодавчому

рівні потребують норми щодо принципів, суб'єктів,

строків, черговості етапів виборчого процесу; порядку

складання та уточнення списку виборців; територіаль�

ної організації проведення виборів, порядку формуван�
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ня й організації діяльності виборчих комісій; висування

та реєстрації кандидатів; порядку голосування та підра�

хунку голосів виборців; порядку офіційного оприлюд�

нення результатів виборів; порядку оскарження рішень,

дій, бездіяльності суб'єктів виборчого процесу тощо.
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