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Мета: здійснення порівняльно-правового аналізу місцевих референдумів у системі місцевого само-

врядування України та зарубіжних країн. Методи дослідження: основа дослідження складається із 

методів пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння), загальнонаукових методів 

(емпіричні дослідження, методи теоретичного пізнання) та порівняльно-правового методу. Резуль-

тати: здійснено порівняльний аналіз місцевих референдумів у системі місцевого самоврядування 

України та зарубіжних країн, виокремлено найбільш актуальні проблеми інституту референдуму в 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Утвердження основних демократичних засад 

системи органів місцевого самоврядування пе-

редбачає значне розширення участі громадян у 

вирішенні питань місцевого значення у межах 

Конституції та законів України. Можна ствер-

джувати, що місцевий референдум є ґрунтовним 

способом вирішення найважливіших, найнеоб-

хідніших питань, що стосуються місцевого зна-

чення, оскільки народ шляхом голосування зда-

тен реалізовувати свою владу. Завдяки місцево-

му референдуму народ, певна територіальна 

громада можуть вирішувати важливі питання 

розвитку, удосконалення та належного 

функціонування своєї громади. Окрім місцевого 

референдуму в Україні, який лише починає 

частково укорінюватися, варто розглянути 

місцеві референдуми в системі місцевого са-

моврядування зарубіжних країн з метою вив-

чення особливостей їх проведення та процесу 

функціонування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Одними із найперших українських науковців, 

які досліджували питання референдумів у 

політичному та суспільному житті України були 

В.Ф. Погорілко та В.Л. Федоренко. В Україні 

дослідженням місцевих референдумів також 

займалися вчені-конституціоналісти, серед яких 

Ю.М. Тодика, О.В. Батанов, О.Ф. Фрицький, 

М.О. Баймуратов та ін. Що стосується європей-

ських дослідників референдуму, окремо 

виділимо М. Квортрапа, який сьогодні є 

найвідомішим фаховим спеціалістом та науков-

цем із референдумної проблематики.  

Завданням дослідження є аналіз підстав 

функціонування однієї з форм безпосередньої 

демократії на місцевому рівні – місцевого рефе-

рендуму, отримання досвіду проведення місце-

вих референдумів у інших провідних країнах 
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світу, здійснення правового аналізу поняття та 

основних умов проведення місцевого референ-

думу в Україні та зарубіжних країнах. 

Метою статті є здійснення порівняльно-

правого аналізу місцевих референдумів у си-

стемі місцевого самоврядування України та за-

рубіжних країн, виявлення характерних ознак та 

позитивних організаційних аспектів місцевих 

референдумів з метою втілення їх у законодав-

ство України.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно 

до статті 38 Конституції України, усі громадяни 

мають право на те, щоб брати участь в управ-

лінні державними справами та у місцевому ре-

ферендумі [1]. В.Ф. Погорілкo та В.Л. Федорен-

кo особливу увагу інституту референдумів при-

ділили у роботі «Референдуми в Україні: історія 

та сучасність». Науковці розглядали місцевий 

референдум як універсальний інструмент безпо-

середнього залучення громадян до нормотвор-

чої діяльності, що надає величезну можливість 

трансформувати волю народу в державну волю 

[2, с. 162]. Як відзначають В.А. Толстик і 

Н.А. Трусов, референдум є базовим початком 

демократії, безпосереднім вираженням волі 

народу і саме референдум, як ніякий інший ін-

ститут безпосереднього волевиявлення, реалізує 

ідею участі народу в здійсненні влади і управ-

ління [3, с. 9]. Окрім того, є ряд досліджень що-

до взаємодії органів місцевого самоврядування  

та громадянського суспільства.  

Референдум справедливо вважають важли-

вим інститутом безпосередньої демократії. 

Визначаючи юридичну природу місцевого ре-

ферендуму, слід вказати, що саме він дає мож-

ливість мешканцям відповідної території вира-

жати свою волю щодо вирішення основних пи-

тань місцевого значення. У нашій державі біль-

шість із ініціатив щодо проведення місцевого 

референдуму були проведені, а рішення, які ви-

носили на голосування на місцевому референ-

думі, були підтримані. Основними ідеями, які 

повинні знайти своє відображення у практично-

му наповненні законодавства України, що сто-

сується місцевого референдуму, є максимальне 

спрощення процедур ініціювання та організації 

місцевих референдумів [4, с. 218]. Необхідно 

встановлювати чітку регламентацію процесу 

підготовки та проведення місцевого референду-

му, який повинен відбуватися з дотриманням 

таких вихідних принципів як гласність і демо-

кратизм. Якщо говорити про законодавчу базу 

регулювання місцевих референдумів, важливим 

є й те, що ані Конституція України, ані Закон 

України «Про всеукраїнський та місцеві рефе-

рендуми», який діяв до 2012 року, й чинний За-

кон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» не містять визначення поняття «місце-

вий референдум». Проте, принципово важливим 

є сам факт конституційного закріплення «місце-

вого референдуму» як самостійного виду рефе-

рендуму. Термін «місцевий референдум» вжи-

вається у Конституції України тричі, а саме ч. 3 

ст. 38, п. 2 ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 143. Отже, фак-

тично місцевий референдум в Україні на даний 

момент регулюється виключно конституційни-

ми нормами та ст. 7 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні».  

Слід зауважити, що місцевий референдум 

може бути використаний у двох формах: по-

перше, як спосіб прийняття рішень, які вимага-

ють безпосереднього волевиявлення більшості 

громадян, що проживають на даній території. 

Такий референдум проводиться по мірі необ-

хідності і використовується для прийняття 

рішень, поряд із виборними органами місцевого 

самоврядування. По-друге, як обрана населен-

ням форма самоврядування, яка б повністю 

замінила представницькі органи на даній тери-

торії. Така форма самоврядування можлива в 

територіальних одиницях з невеликою кіль-

кістю населення [5, с. 255].  

В.Ф. Погорілко та В.Л. Федоренко сформу-

лювали цілісне наукове визначення досліджува-

ного поняття. Так, місцеві референдуми – це 

безпосереднє, пряме волевиявлення тери-

торіальних громад щодо прийняття рішень із 

питань місцевого значення шляхом прямого го-

лосування членів цих громад. Заслуговує також 

на увагу визначення О.В. Прієшкіної: «Місцеві 

референдуми в Україні – це вища, пріоритетна 

форма безпосереднього волевиявлення тери-

торіальної громади щодо вирішення питань 

місцевого значення шляхом голосування в 

межах повноважень, визначених Конституцією і 

законами України» [6, с. 11]. 
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Для організації, проведення й функціонуван-

ня референдумів необхідно належне матеріаль-

не та фінансове забезпечення. Тому пріоритет-

ним завданням є закріплення в законодавстві 

положення про спеціальний бюджетний фонд. 

Доцільно, щоб відповідний бюджет був призна-

чений тільки для організації та проведення ре-

ферендумів. Загалом, аналізуючи рішення 

місцевих референдумів, можна зазначити те, що 

найбільше неутверджених питань, винесених на 

місцевий референдум, стосувалися питань бла-

гоустрою та покращення умов відповідної тери-

торії. Так, наприклад, у 2004 р. у селі Гранітне 

місцевий референдум стосувався перейме-

нування села, а саме відновлення його ко-

лишньої назви (колишня назва села – Гарань). 

Фактично усі мешканці села підтримали ініціа-

тиву, але на сесії ради прийняли таке рішення: 

«лише взяти до уваги результати цього рефе-

рендуму щодо відновлення колишньої назви се-

ла». Як відомо, ніхто не збирався заявляти кло-

потання перед районною радою щодо зміни 

назви села. Як результат, назва села Гранітне 

так і не змінилася. Сільська рада повинна була 

не лише звернути увагу на результат цього ре-

ферендуму, але й мусила вирішити втілення ре-

зультату місцевого референдуму у життя. На 

жаль, можна констатувати, що досить часто са-

ме невиконання рішень, ухвалених на референ-

думах, є найбільш проблемною підвалиною ме-

ханізму його функціонування. Відношення 

схвалених рішень до відхилених є вкрай висо-

ким: 92% рішень, які були винесені на референ-

дум, були схвалені, коли лише 8% були відхи-

лені за результатами голосування. Варто при 

цьому зазначити, що лише 3,5% (з 8%) референ-

думів були визнані недійсними за результатами 

проведення народного голосування, з огляду на 

нижчу від закріпленого законом кворуму явку 

(становила менше 50% від зареєстрованих ви-

борців) [7, с. 117]. Цей факт дозволяє припусти-

ти, що несхвалені рішення є свідомо висловле-

ною позицією громадян щодо запропонованого 

питання, а не наслідком ігнорування ініціативи 

як такої. У більшості випадків українці демон-

стрували високий рівень солідарності та високу 

явку на місцевих референдумах. Отже, підсумо-

вуючи все, що стосується місцевого референду-

му в Україні, доцільно зазначити, що місцеві 

референдуми можуть стати не лише ефективним 

інструментом боротьби з корупцією, оскільки 

громадяни можуть здійснити перетворення у 

сфері, що стосується місцевого значення, тим 

самим не даючи верхівці місцевої влади по-

вністю розпоряджатися життям села чи селища, 

що зазвичай призводить до корумпованості в 

колі органів місцевого самоврядування. Варто й 

наголосити на тому, що це питання є актуальне 

за межами нашої держави. У ХХІ столітті сус-

пільство зацікавлене в ліквідації корупції в си-

стемі влади. Для нашої держави місцевий рефе-

рендум має важливе значення, оскільки завдяки 

цьому інституту кожен громадянин може зміни-

ти життя, удосконаливши певну сферу суспіль-

них відносин, ставши однією з підвалин грома-

дянського суспільства. 

Проведення місцевих референдумів передба-

чено у законодавстві багатьох країн світу. Зо-

крема країною, де референдуми становлять 

«стрижень політичної системи», безумовно, є 

Швейцарія, саме вона має найбільший досвід 

проведення референдумів, оскільки перший ре-

ферендум там було проведено ще 1439 році в 

кантоні Берн. Прикладом того, що місцеві рефе-

рендуми є реальним вирішенням спірних питань 

у Швейцарії, є референдум у кантоні Вале. 

Сьон, столиця кантону, був запропонованим на 

проведення зимових Олімпійських ігор 2026 ро-

ку містом Сьон та Швейцарською олімпійською 

асоціацією. Раніше Сьон ніколи не приймав 

Олімпіаду, але подавав заявки на Олімпіаду в 

1976, 2002 та 2006 рр. 10 червня 2018 року ви-

борці в кантоні Вале спробували вирішити пи-

тання фінансування Сьона на Зимових 

Олімпійських іграх 2026 на місцевому референ-

думі. Перед ними постане питання, чи слід кан-

тону Вале виділити 100 мільйонів швейцарсь-

ких франків на тендерну пропозицію «Сьон як 

місто Олімпійських ігор 2026» – 60 мільйонів 

швейцарських франків на інфраструктуру та 40 

мільйонів швейцарських франків на безпеку. За 

результатами голосування виборці в південному 

швейцарському кантоні Вале відхилили заявку 

на проведення містом Сьоном зимових 

Олімпійських ігор 2026 року, згідно з підсумко-

вим підрахунком голосів. 
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У сучасних державах законодавством за-

кріплені різні підходи щодо організації, прове-

дення та функціонування референдумів, як 

місцевих, так і всенародних. Досвід країн Євро-

пейського Союзу свідчить про регулювання 

місцевих референдумів на різних рівнях законо-

давства. Наприклад, конституційне закріплення 

є у таких країнах як Франція, Угорщина, Італія, 

Польща та Люксембург. Відносно нещодавно 

було законодавчо закріплене проведення рефе-

рендуму на місцевому рівні в Естонії та Ір-

ландії. В Конституції місцевий референдум за-

кріплюється у Чехії, зокрема у главі «Про ос-

новні права та свободи» [8, с. 59]. Досить ціка-

вим є інститут місцевого референдуму в 

Ісландії. Громадяни мають право впливати на 

муніципальну владу через онлайн-референдум. 

Вони мають повне право, за клопотанням, вима-

гати проведення референдуму про конкретні 

питання, але звісно й місцева влада може прий-

няти рішення про проведення референдуму. За-

конодавство багатьох країн не передбачає об-

межень питань, які можуть бути винесені на об-

говорення на місцевий референдум. Це сто-

сується таких країн як Франція, Литва та Поль-

ща, хоча існує ряд країн, де ці питання за-

кріплюються. Виключеними з предмета місце-

вого референдуму у Бельгії можуть бути, 

наприклад, призначення та зміна місцевих чи-

новників. Щодо Іспанії та Італії, то це питання 

бюджету чи фінансової політики. А от в Ірландії 

зовсім навпаки – місцеві референдуми можуть 

проводитися виключно з питань, що стосуються 

фінансової політики держави [9, с. 41]. 

Якщо говорити про США, то там законо-

давчо закріплено проведення місцевого рефе-

рендуму на рівні майже кожного штату. Місцеві 

референдуми в США є невід’ємною частиною 

виборів і мають рівне з ними значення. Щорічне 

звернення до інституту місцевого референдуму 

налічує приблизно 12–15 тисяч осіб. Пропо-

нуємо звернути увагу також на «Транспортний» 

референдум Единбурга, оскільки там були до-

сить цікаві результати голосування. Місто 

Единбург проводило референдум у лютому 

2005 року стосовно того, чи погоджуються ви-

борці з транспортною політикою Ради Единбур-

га. Референдум проходив у формі поштового 

голосування. Політика Ради передбачала плату, 

що буде вимагатися з мотоциклістів при в’їзді 

до міста в певні години дня. На цьому референ-

думі 74% проголосували проти, при явці вибор-

ців 62% [10, с. 107]. 

Доцільно зосередити увагу на місцевому ре-

ферендумі в сусідній для України державі – По-

льщі. Місцевий референдум у Польщі може 

проводитися на всіх рівнях територіального 

поділу, що пов’язане з правовим закріпленням 

діяльності територіальних громад на всіх рівнях 

територіального самоврядування. Правовою ос-

новою проведення місцевого референдуму в 

Польщі є Конституція, ст. 4 якої вказує, що 

«Верховна влада в Республіці Польщі належить 

народу. Народ здійснює владу через своїх пред-

ставників або безпосередньо». Відповідно до 

ст. 170 Основного Закону Польщі територіальні 

громади можуть вирішувати шляхом референ-

думу питання, що стосуються даної громади, в 

тому числі про дострокове припинення повно-

важень органів територіального самоврядуван-

ня, що були обрані шляхом прямих виборів. 

Процедура польського референдуму полягає в 

збиранні впродовж 60 днів 10% підписів грома-

дян. Це достатня умова для того, щоб вважати, 

що такий референдум відбувся. Заява стосовно 

рішення, ухваленого на місцевому референдумі, 

подається відповідній раді, яка на підставі заяви 

має зробити власний висновок. Досить серйоз-

ний наслідок для місцевої влади має референ-

дум, у якому бере участь понад 30% населення 

гміни. Якщо рішення щодо керівництва гміни 

приймається одноголосно, то члени відповідної 

ради йдуть у відставку і обираються нові органи 

самоврядування. У Польщі місцеві референдуми 

можуть мати як імперативний, так і факульта-

тивний характер. Імперативний референдум 

проводиться у випадку вирішення питання про 

самооподаткування жителів на громадські цілі 

та при достроковому припиненні повноважень 

представницького органу чи війта, бурмістра, 

президента самоврядної одиниці. При вирішенні 

всіх інших питань, що віднесені до завдань са-

моврядних територіальних одиниць, тери-

торіальні громади можуть проводити факульта-

тивні місцеві референдуми [11, с. 116]. 
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Отже, аналіз норм законодавства європейсь-

ких держав про місцеві та регіональні референ-

думи свідчить, що практика консультативного 

референдуму (Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, 

Нідерланди, Швеція) є більш поширеною, ніж 

імперативного (Болгарія, Франція). Спеціальні 

положення щодо організації та проведення 

місцевих референдумів можуть прийматися на 

місцевому рівні в унітарних державах. Напри-

клад, в Угорщині законодавство окреслює за-

гальні принципи, а деталі розкриваються в актах 

місцевого самоврядування, а в Естонії та Нідер-

ландах місцеві, провінційні та регіональні орга-

ни влади приймають положення про референ-

думи. Специфіка функціонування інституту 

місцевого референдуму в деяких державах, вза-

галі, та особливості його предметного поля за-

лежить від особливостей політичної системи, 

зокрема – від форми правління. Яскравим при-

кладом у цьому контексті є Велика Британія, що 

об’єднує кілька територій зі специфічним стату-

сом. Розгляд історичного досвіду британських 

референдумів має цінність, оскільки дозволяє 

відстежити еволюцію інституту, а також його 

роль у процесах державного будівництва. 

Висновки. Отже, проаналізувавши вищеза-

значене, необхідно вказати, що місцевий рефе-

рендум – це дієвий механізм, що покликаний 

забезпечувати покращення умов життя окремих 

громад та населення в цілому, сприятиме по-

кращенню рівня життя в містах, селах чи сели-

щах. Як бачимо, специфіка функціонування ін-

ституту місцевого референдуму у зарубіжних 

країнах залежить від демократичного спря-

мування влади в державі та форм її здійснення з 

урахуванням думки громадян.  

Інститут місцевого референдуму є достатньо 

поширеним у країнах Європи і, відповідно, про-

водиться з метою вирішення найважливіших, 

найнеобхідніших питань місцевого значення. 

Зрозуміло, що лише у розвиненому громадянсь-

кому суспільстві люди спроможні мирним, ци-

вілізованим шляхом проявляти ініціативу щодо 

винесення питань локального значення на 

місцевий референдум та їх вирішувати. Як свід-

чить аналіз місцевого референдуму в інших 

країнах, то не всі питання можуть виноситися на 

місцевий референдум, що ставить громадян у 

певні рамки щодо визначення предмету рефе-

рендуму.  

Необхідно констатувати той факт, що остан-

нім часом в Україні практично не проводяться 

дослідження такої важливої форми прямої де-

мократії, як місцевий референдум, що в свою 

чергу зумовлено відсутністю відповідної норма-

тивно-правової бази, фінансування та профіль-

ного закону, який би закріплював механізм ре-

алізації територіальними громадами їх права на 

місцевий референдум та положення про 

спеціальний бюджетний фонд. Законодавче ре-

гулювання організації та порядку проведення 

місцевих референдумів слід розглядати пе-

редусім як ефективний засіб державно-

правового впливу на здійснення місцевого са-

моврядування відповідно до суспільних потреб 

та інтересів. 

Відповідно до проведеного дослідження та 

аналізу наукової літератури можна виокремити і 

певні проблеми, пов’язані із місцевим референ-

думом як механізмом прямої демократії. По-

перше, місцевий референдум може бути загро-

зою територіальній цілісності України. Також 

можлива ймовірність використання місцевого 

референдуму з метою легітимації сумнівних чи 

взагалі протизаконних рішень місцевої влади. 

На міжнародному, особливо європейському, рі-

вні спостерігається чітка тенденція до якнайши-

ршого впровадження референдумів у практику 

державного управління. До того ж, відсутність в 

Україні профільного закону про місцевий рефе-

рендум є чинником, що негативно впливає на 

ефективність діяльності територіальних громад 

при вирішенні питань місцевого значення. То-

му, на нашу думку, є доречним прийняття Зако-

ну України «Про місцеві референдуми в Украї-

ні». 
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Purpose: performance of comparative and legal analysis of local referenda in the system of local self-

government of Ukraine and foreign countries. Methods of research: the basis of research consists of 

methods of cognition (analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, comparison), general scientific 

methods (empirical research, methods of theoretical cognition) and comparative and legal method. Results: 

the institution of local referendum is quite common in the countries of Europe and, accordingly, is held in 

order to solve the most important issues of local significance. It is clear that only in a developed civil society, 

people are able to take the initiative to put issues of local importance to local referendum in a peaceful, 

civilized way and to resolve them. According to the analysis of local referendum in other countries, not all 

issues can be put to local referendum, that puts citizens in a certain framework as to determination of the 

subject of referendum. In compliance with the research and analysis of the scientific literature, certain 

problems, related to the local referendum as a mechanism of direct democracy, can be identified. First, local 

referendum can be a threat to Ukraine’s territorial integrity. It is also possible to use local referendum to 

legitimize questionable or even illegal decisions of local authorities. At the international, especially 

European, level, there is a clear trend towards the widest implementation of referenda in public 

administration. In addition, the lack of a relevant law on local referendum in Ukraine is a factor that 

negatively affects the effectiveness of territorial communities in solving issues of local importance. 

Therefore, in our opinion, it is appropriate to adopt the Law of Ukraine «On Local Referenda in Ukraine». 

Discussion: the role and significance of local referenda; the state of legislation on local referenda in 

Ukraine. 

Keywords: local referenda; local self-government; expression of will; democracy; legitimacy. 

 


