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Однією із пріоритетних форм народного волевиявлення є вибори. Вони
політичноіюридичнозабезпечуютьактивнуучастьгромадянУкраїнивуправлінні
державою.Вибориєвираженнямдемократизмувдержавіісуспільстві,оскільки
зїхдопомогоюлегітимноформуютьсяпредставницькіорганидержавноївладиі
органимісцевогосамоврядування,забезпечуєтьсяпередачавладивідоднихпред-
ставниківнародуіншим1.

ЯкслушнозазначаєМ.І.Ставнійчук,однимізпринципів,щовизначаєвибори
як пріоритетну форму народовладдя, є принцип періодичного проведення
виборів2.Важконепогодитисяізвказаноюточкоюзору,протевартозазначити,
щобезз’ясуваннясуттіпоняття«розумнаперіодичність»,якерозглядаєтьсянами
вконтекстіпроведеннячерговихвиборіввУкраїнійлежитьвосновівказаного
вище принципу, зрозуміти в повніймірі значення та важливість останнього не
представляється можливим. Більше того, виходячи із суспільно-політичних
реалійсьогодення,мичіткоусвідомлюємоактуальністьтеоретичногоосмислен-
няцьогопоняттязметоюйогокращогорозуміння,щовподальшомустанекро-
комвпередпривдосконаленіосноввиборчогозаконодавстванашоїдержави.

Звернувшись до положень текстуОсновного Закону, відзначимо,що відпо-
віднодочастини1статті71,виборидоорганіввладитаорганівмісцевогосамо-
врядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого
виборчогоправашляхомтаємногоголосування3.Якбачимо,втекстіКонституції
Українипорядізпереліченимифундаментальнимипринципамивиборчогоправа
відсутнянорма,щобезпосередньовказуєнанеобхідністьпроведенняперіодич-
нихвиборів.Проте,виходячи ізаналізуположеньміжнародно-правовихвибор-
чихстандартів,джереламиякихєвідповідніміжнародно-правовіакти,зазначи-
мо,щовнихговоритьсяпронеобхідністьпроведеннясамеперіодичнихвиборів.

Так,Загальнадеклараціїправлюдини1948рокупроголосила,щоволянароду
повиннабутиосновоювладиуряду;цяволяповиннавиявлятисяуперіодичнихі
нефальсифікованихвиборах(пункт3статті21)4.Міжнароднийпактпрогрома-
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дянськііполітичніправаусвоючергузазначає,щокожнийгромадянинповинен
матибезбудь-якоїдискримінації ібезнеобґрунтованихобмеженьправо імож-
ливість голосувати ібутиобранимнасправжніхперіодичнихвиборах (пунктb
статті25)5.Такожвстатті3Протоколу№1доКонвенціїпрозахистправлюдини
іосновоположнихсвобод1952рокуговориться,що«ВисокіДоговірніСторони
зобов’язуютьсяпроводитивільнівиборизрозумноюперіодичністю…»6.

Незважаючи на те, що у перерахованих вище міжнародно-правових актах
закріплено необхідність проведення періодичних виборів, проте, як слушно
відмічаєВ.І.Шишкін,поняттярозумноїперіодичностівміжнароднихдокумен-
тахнеконкретизовано,кожнакраїнамаєвласнийпогляднацепитаннятавихо-
дитьзісторичних,культурних,національнихчиіншихособливостейітрадицій7.

Вюридичнійнауцідосіпоняття«розумнаперіодичність»небулопредметом
окремого наукового дослідження. Проте відзначимо низку вітчизняних та
зарубіжнихнауковців,якіпрививченнітеоретичнихтапрактичнихпроблемтако-
го інституту, як вибори, зверталися до вказаної категорії, аналізуючи окремі її
аспекти. До таких науковців належать Ю. Барабаш, І. Баранов, О. Воробйов,
В.Мусіяка,І.Оборотов,М.Ставнійчук,В.Шишкінтаін.

Насампереднеобхідноз’ясувати,вякомузначеннінормамиукраїнськоїліте-
ратурноїмовивикористовуютьсяслова«періодичний»та«розумний»,визначив-
шисьізїхзмістовнимнаповненням.Вакадемічномусловникуукраїнськоїмови
слово«періодичний»визначаєтьсятак:«1.Якийвідбувається,настаєчерезпевні
проміжкичасу,повторюєтьсячасвідчасу…2.Якийзакономірноповторюється
черезпевніоднаковіпроміжкичасу…»8.Словож«розумний»тлумачитьсявка-
занимакадемічнимсловникомдоситьшироко, алеважливиминанашпоглядє
таківизначенняяк:«1.Практичнокорисний;доцільний…2.Те,щовідзначається
змістовністю,доцільністю»9.

ЯкзазначаєМ.І.Ставнійчук,періодичністьпроведеннявиборівзалежитьбез-
посередньовідстроківповноваженьвідповіднихорганів10.Такимчином,строки
таперіодичністьпроведеннявиборіввизначеніКонституцієюУкраїни,виборчим
законодавством.Наприклад,відповіднодочастинипершоїст.77Конституціїчер-
говівиборидоВерховноїРадиУкраїнивідбуваютьсявостаннюнеділюжовтня
п’ятогорокуповноваженьВерховноїРадиУкраїни;відповіднодочастинип’ятої
ст.103Конституції,черговівибориПрезидентаУкраїнипроводятьсявостанню
неділюберезняп’ятогорокуповноваженьПрезидентаУкраїни.Черговівибори
доВерховноїРадиАвтономноїРеспублікиКрим,атакожсільських,селищних,
міських,районних,обласнихрад,сільських,селищних,міськихголіввідбувають-
ся в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи
відповідного голови, обраних на чергових виборах. Хоча, на нашу думку,
доцільнобулобвтекстіКонституціїУкраїнибезпосередньозакріпитипринцип
періодичногопроведеннявиборівякгарантіюреалізаціївиборчихправгромадян.

Виходячи ізположеньтекстуОсновногоЗакону,строкповноваженьорганів
державної влади та органів місцевого самоврядування становить п’ять років.
Виникаєзапитання:чиєзазначенийстрокнайбільшоптимальнимтадоцільним,
виходячиізполітико-правовихреалійсьогодення?Чивідповідаєвінміжнародно-
правовимвиборчимстандартам?

Тривалість строку повноважень виборного органу має важливе значення, і
визначити її оптимальним чином не завжди легко. Строк повноважень парла-
ментівзазвичайстановить4–5років,президентів–5–7років.Так,короткийстрок
повноваженьдаєзмогуточнішевідображативскладівиборногооргануіснуючі

217Юридичні і політичні науки



намоментвиборівперевагиінастроївиборчогокорпусу.Алеприцьомунедає
можливостівиборнимособамвповнійміріпроявитися,виконативсенамічене.
Наприклад, строк повноважень Палати представників Конгресу (парламенту)
США–двароки.Віннайкоротшийабоодинізнайкоротшихвсвіті11.

Відзначимо, що в Зводі рекомендаційних норм при проведенні виборів,
прийнятихВенеціанськоюкомісієюнаїїпленарнійсесіїговориться,щозагальні
вибори,якправило,проводятьсязперіодичністюв4–5років,хочапрезидентські
вибориможутьпроводитися зменшоюперіодичністю, але не рідше, ніж раз в
7років12.

Щостосуєтьсяорганівмісцевогосамоврядування,товдеякихкраїнахвони
обирають на три роки (Литва, Мальта,Швеція), у переважній більшості – на
чотири роки (Болгарія,Данія,Коста-Ріка), проте є країни, в яких деякі органи
самоврядуванняобираютьйнап’ять(Ірландія,Італія,Кіпр),шість(Бельгія,Люк-
сембург,Франція)років.

ЯкслушнозазначаєО.В.Батанов,муніципальнівибори,якправило,прово-
дятьсячастішезазагальнонаціональні,щодаєнаселеннюдодатковуможливість
скористатисясвоїмиполітичнимиправамитависловитисвоєставленнядотихчи
інших проблем. Безумовно, на локальному рівні можливе деяке «перенаванта-
ження»виборця,якеможепродукуватипевнуапатіюдочастихвиборів.Однак,
саме місцеве самоврядування, відображаючи політичні, культурні, географічні,
соціально-економічнітаіншіособливостітихчиіншихтериторіальниходиниць,
сприяє набуттю ними своєї індивідуальності і тим самим посилює відчуття
належностілюдинидопевноїтериторіальноїгромади,сприяючисоціальнійінте-
граціїіполітичніймобілізаціїсуспільства13.

НадумкуВ.І.Шишкіна,незначнийстрокправочинностіоргануурядування
зазвичайдозволяєелекторатудостатньожорсткоконтролюватидіяльністьсвоїх
обранців шляхом переобрання. Довготривалий строк перебування народних
обранцівурадахзнижуєдинамізмполітичногопроцесуіздійсненнявлади,втра-
чаються певні позитиви демократичного характеру та інтерес до швидкого
вирішенняпитань,щостосуютьсянагальнихпотребнаселення14.

Так,періодичністьпроведеннявиборівдоорганівдержавноївладитаорганів
місцевого самоврядування, що визначається через встановлені у Конституції
Українистрокиїхповноважень,повиннабутирозумною,маючинаметізабезпе-
чення оптимальності, наступності, поступовості та стабільності у формуванні
представницькихорганіввкраїні.Самечерездосягненнязазначеноїметиіпро-
являєтьсядоцільністьперіодичностівиборів.

Важливоприцьомувраховуватинелишерік,аймісяцьтаденьпроведення
відповіднихчерговихвиборів.Більшетого,нанашудумку,закріпленавКонсти-
туції України періодичність проведення чергових виборів повинна пройти
перевіркуюридичноюпрактикою,врахувавшидосвідзарубіжнихкраїн,погляди
тадумкивчених-правознавців,нормиміжнароднихвиборчихстандартів.

Якбачимо,складністьвстановленняперіодичностіпроведеннявиборівполя-
гаєтакожівтому,щозаконодавецьповиненвизначититакийоптимальнийстрок
повноваженьорганівдержавноївладитаорганівмісцевогосамоврядування,який
відображатимерозумнуперіодичністьоновленняїхскладу,тобтопротягомцього
періоду ефективно реалізовуватиметься воля народу (територіальної громади,
якщомовайдепромісцевівибори),виборніособиматимутьчасдлявиконання
програм, на основі яких вони отримали довіру виборчого корпусу. При цьому
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мінімізується«перенавантаження»навиборців,щозменшитьімовірністьвідсут-
ностіунихбажаннябратиучастьудержавно-політичному,громадськомужитті,
атакожнедопущеннязниженнярезультативностіучастінародувуправліннідер-
жавнимисправами.

ПроаналізувавшиісторіюконституційногозаконодавстваУкраїнизаостанні
шістдесятроків,відзначимо,що,наприклад,КонституцієюУРСР1937рокубула
встановлена періодичність зміни місцевих рад депутатів кожні два роки (стат-
тя73),КонституцієюУРСР1978рокустрокповноваженьмісцевихраднародних
депутатів,аотжеіперіодичністьїхзміни,становиладвазполовиноюроки(стат-
тя79),протенапідставізмін,внесениху1989роціцейстрокбулозбільшенодо
п’ятироків.КонституцієюУкраїни1996рокустрокповноваженьдепутатівмісце-
вихрад,атакожсільських,селищних,міськихголівстановивчотирироки(стаття
141)15.ЗміниждоОсновногоЗаконуУкраїни,внесеніВерховноюРадою1люто-
го 2011 року (набрали чинності 4 лютого 2011 року), визначають, що чергові
місцевівиборимаютьвідбуватисявостаннюнеділюжовтняп’ятогорокуповно-
важень відповідної ради чи відповідного голови, обранихна чергових виборах
(стаття141).

Такимчином,прианалізіперіодичностіпроведеннячерговихвиборіввУкраї-
ні говоритипросталітрадиціїнеможна.Такоїждумкипритримується і суддя
КонституційногоСудуУкраїниВ.І.Шишкін.Аленеслідзабуватийпроте,що
Україна як незалежна та суверенна держава з’явилася на політичні карті світу
лишедвадцятьроківтомуі,будучимолодоюдержавою,вонаперебуваєнаетапі
пошуку оптимальної виборчої системи, яка ґрунтуватиметься на міжнародних
виборчих стандартах, де знайде своє відображення в повній мірі й розумна
періодичність зміни органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання.

Так, визначена і закріплена в Конституції України п’ятирічна каденція для
здійсненняповноваженьпредставницькимиорганамивладивідповідаєвимогам
міжнародних виборчих стандартів (мається на увазі темпоральний аспект
періодичності), юридичній практиці та традиціям демократичних країн світу.
Проте,розумнаперіодичністьпроведеннявиборівповиннавраховуватинелише
проміжок часу, з проходженням якого відбувається оновлення відповідних
органів державної влади та органів місцевого самоврядування. При цьому не
меншважливимєтакожівстановленнядатипроведеннячерговихвиборів.

НадумкуІ.В.Баранова,привизначеннідняголосуваннянавиборахнеобхідно
керуватися законодавством, однак беручи при цьому до уваги політичні та
суспільніреалії.Цілкомслушновказанийнауковецьобґрунтовуєйнеобхідність
призначиннявиборівтакимчином,щобвонипідпорядковувалисяєдиному«кон-
ституційному розкладу», адже запровадження вказаного правового звичаю
мінімізуєорганізаційно-технічнізатратинаінформуваннягромадянпровибори,
щопроводяться, сприяє становленню інститутів громадянського суспільства та
конституційнійстабільності16.ПрикладомтакоїкраїниєВеликобританія,девсі
місцевівибори,завиняткомвипадківсуміщенняізпарламентськимивиборами,
проводяться в четвер першої половини травня того року, в який закінчуються
повноваженнявиборнихорганів17.

Політико-правовіреаліївУкраїнісвідчать,щонашадержаващенедосягла
такого рівня розвитку права та правосвідомості, за якого призначення виборів
ґрунтувалося б на єдиному «конституційному розкладі», як це відбувається в
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низцірозвиненихкраїнЄвропитасвіту.
Аналізуючи періодичність проведення чергових виборів доВерховної Ради

України, відзначимо,щонапідставі внесених змін від 01листопада 2011року
(набраличинності04листопада2011року)дочастинипершоїстатті77Консти-
туції України, відбуватимуться вони в останню неділю жовтня п’ятого року
повноваженьпарламенту.Якбачимо,законодавецьнелишезакріпивп’ятирічну
каденцію для здійснення повноважень народних обранців, але й змінивмісяць
проведеннявиборівзберезнянажовтень.

Нанашудумку,змінамісяцяпроведеннявказанихвиборівєнепродуманою,
невідповідаєкритеріюрозумності.Щомаєтьсянаувазі?Так,домоментувнесе-
нихзмінвтекстОсновногоЗакону,проякізазначалосявище,виборинародних
депутатівпроводилисявостаннюнеділюберезня,аджеберезневадатапроведен-
нятакихвиборіввстановлюваласяневипадково,оскількивідповідалабюджетно-
мупроцесу.РегламентомВерховноїРадиУкраїнивизначенопроцедурурозгляду
тазатвердженняДержавногоБюджетуУкраїни,заякоюобранавберезніВерхов-
наРадарозпочиналасвоюроботуізрозглядупитаньщодоосновнихнапрямків
бюджетноїполітикинанаступнийбюджетнийперіод,щоєцілкомлогічним.

Відповідно до частини третьої ст. 82 Конституції України Верховна Рада
України збирається на першу сесію не пізніше, ніж на тридцятий день після
офіційного оголошення результатів виборів. Таким чином, враховуючи час,
необхіднийновообранимнароднимдепутатамдляїхреєстрації,щовідбувається
після офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою
комісією,пройдемайжемісяць.Вкращомувипадкународнідепутатирозпочнуть
роботу в грудні, а згідно частини шостої ст. 159 Регламенту Верховної Ради
України,ЗаконПроДержавнийбюджетУкраїниприймаєтьсяВерховноюРадою
до01грудняроку,щопередуєплановому.

Щобвирішитивказанупроблему,необхідновнестивідповіднізмінидоРегла-
ментуВерховноїРадиУкраїни,якийвизначаєпроцедурурозглядутазатверджен-
няДержавногобюджетуУкраїни,оскількиякщоцьогонезробити,тоновообра-
нийначерговихвиборахвостаннюнеділюжовтняскладпарламентурозпочина-
тиме своюроботу із порушеньпроцедурирозгляду та затвердженняосновного
фінансовогозаконудержави.Хоча,доцільнішебулобнезмінюватидатупрове-
денняпарламентськихвиборів,зокремазмісяцяберезнянажовтень.

Прианалізіпоняття«розумнаперіодичність»,щорозглядаєтьсянамивкон-
текстіпроведеннячерговихвиборів,неможнаоминутиувагоюпитаннясуміщен-
ня виборів, оскільки вони тісно пов’язані між собою. Так, парламентські та
місцевівиборимаютьбутирозведеніучасіперіодомякмінімумпівроку,якщо
суспільствомаєнаметіпроводитиповноцінні,ефективноконтрольованізточки
зору дотримання законодавстваУкраїни вибори18. ВисловленаМ.І. Ставнійчук
думкацілкомвиправдана,аджесуміщеннятакихвиборівнегативнопозначиться
на роботі відповідних виборчих комісій, організації виборчого процесу, також
збільшитьсяйнавантаженнянавиборців.

Отже,підрозумноюперіодичністюпотрібнорозумітизакріпленийвзаконо-
давствіоптимальнийпроміжокчасу,ізпроходженнямякогошляхомпроведення
чергових виборів відбувається оновлення органів державної влади та органів
місцевогосамоврядуваннязметоюзабезпеченняїхнаступності,поступовостіта
стабільностіфункціонування.

Виходячиізпроаналізованоївітчизняноїтазарубіжноїюридичноїпрактики,
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відповідних джерел права, історично сформованих традицій та особливостей
проведеннявиборівяквзарубіжнихкраїнах,таківУкраїні,атакождумоквче-
них-правознавців, розумна періодичність, на нашу думку, повинна відповідати
таким вимогам: 1. Чергові вибори необхідно проводити через оптимальний
проміжокчасу,тобтострок,якийгарантуватимегромадянамїхвиборчіправа,при
цьому каденція для здійснення повноважень обраних представницьких органів
буде достатньою для реалізації тих програм, на підставі яких вони отримали
підтримку виборчого корпусу.Вважаємо,що такий строкперіодичності прове-
дення виборів в державі повинен ґрунтуватися на відповідних рекомендаціях,
сформованимВенеціанськоюкомісієювід30жовтня2002року;2.Закріпленнята
неухильнедотриманнявУкраїнієдиного«конституційногорозкладу»,наоснові
якого призначатимуться чергові вибори до органів державної влади та органів
місцевогосамоврядування;3.Обов’язковерозведеннявчасізагальнодержавних
тамісцевихвиборівзметоюнедопущенняїхсуміщення.

Длязакріпленнясталихтрадиційоновленняпредставницькихорганіввладив
Україні,тимсамимвизначеннярозумноїперіодичностіїхпереобранняузв’язку
іззакінченнямстрокуповноваженьцихорганів,політичнісилимаютьусвідоми-
ти,щовикористаннявиборчогозаконодавстваякінструментуполітичноїбороть-
бишляхомвнесеннявнього«вигідних»длясебезмінєнераціональним,супере-
чить ознакам демократичної, правової держави. Законодавець повинен чітко
визначити«конституційнийрозклад»призначеннявиборів,стабільнедотримання
якогобположилопочатоктимтрадиціямйособливостям,проякімиговорили
вище,вякихзнайшласвійпроявсамерозумнаперіодичністьпроведеннячерго-
вихвиборів.
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