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Дисертаційне дослідження Ставнійчук Анастасії Петрівни на тему 

«Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення муніципальної 

влади територіальною громадою» присвячене вельми актуальним як з точки зору 

муніципально-правової науки та теорії муніципалістики, так і практики 

муніципального будівництва та формування, організації, функціонування та 

модернізації інститутів місцевого самоврядування в сучасній Україні проблемам 

конституційно-правової природи та регулювання інституту місцевого 

референдуму, функціонування цього інституту безпосередньої демократії, 

вдосконалення правового регулювання організації та проведення місцевих 

референдумів в Україні тощо. 

Актуальності темі надає насамперед концептуальна позиція, відповідно якої 

сутність муніципальної влади криється у активності жителів – членів 

територіальних громад, які здійснюють управління як політичними, так і 

економічними та соціально-культурними процесами, на певній території та 

вирішують самостійно та під свою відповідальність питання місцевого значення, 

у тому числі й у зовнішньоекономічній сфері. Для досягнення цієї мети необхідно 

вирішити складні організаційні, економічні, правові завдання, у чому зацікавлені 

насамперед самі територіальні громади. 
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Водночас не менше у цьому має бути зацікавлена держава, яка покликана 

створити законодавчу основу організації та функціонування муніципальної влади. 

Конституція України та прийнятий у 1997 р. Закон «Про місцеве самоврядування 

в Україні» сприяли зміцненню правового статусу територіальних громад, 

визначивши їх первинним суб’єктом муніципальної влади, основним носієм 

функцій та повноважень місцевого самоврядування. Така інституціоналізація 

нерозривно пов’язана з демократизацією державного і громадського життя, з 

розвитком в Україні інститутів громадянського суспільства та правової держави, 

формуванням ринкової економіки, що об’єктивно призводить до самообмеження 

держави, прерогатив державної влади та органів, які її реалізують на користь 

інших суб’єктів як політичної системи, так і інших систем суспільства, а також 

детермінує визнання та легалізацію державою інших, недержавних інтересів, які 

продукують локальні соціальні утворення – територіальні громади, у тому числі й 

у політичній сфері.  

Актуальності роботі додає функціонально-телеологічна роль місцевого 

самоврядування у вирішенні соціально-політичних, господарсько-економічних та 

духовно-культурних проблем сучасності та її перманентне зростання в умовах 

децентралізації, процесів об’єднання територіальних громад та їх 

функціонування, співробітництва між собою тощо. Концептуальний зв’язок 

завдань та функцій місцевого самоврядування з його природою, а також сферами 

безпосереднього волевиявлення мешканців – членів територіальних громад, має 

прояв у тому, що вони (завдання та функції) спонтанно, об’єктивно прагнуть бути 

вираженими в більш повному виявленні самоврядного потенціалу, а слід, і 

розвитку, співтовариства через безпосередню діяльність місцевого населення в 

цілому та органів місцевого самоврядування, зокрема.  

Однією з найважливіших форм безпосереднього громадоправства та 

здійснення муніципальної влади є місцевий референдум – форма вирішення 

територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого 

волевиявлення (ст. 7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Фундаментом конституційних основ місцевого референдуму як форми 
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діяльності територіальної громади є конституційна модель суверенітету народу, в 

основі якої принцип визнання та гарантування місцевого самоврядування як 

особливого виду публічної влади. Органічність, нерозривність зазначеного 

зв’язку цілком закономірна, оскільки місцевий референдум – це одна з 

найважливіших форм реалізації територіальною громадою своєї влади, її участь у 

здійсненні народного суверенітету. 

Дане положення диктує методологічний підхід дослідження конституційних 

основ місцевого референдуму. Він полягає в необхідності системного сприйняття 

та аналізу положень, настанов, гарантій та процедур Конституції України, 

сукупність яких утворює конституційну модель суверенітету народу, 

референдуму та місцевого самоврядування. Конституційна модель місцевого 

референдуму визначається та обумовлюється конституційною концепцією 

суверенітету народу та принципом визнання та гарантування державою місцевого 

самоврядування. Адже саме місцевий референдум дає змогу населенню 

відповідної території, на якій діє місцеве самоврядування, взяти участь у 

здійсненні народного суверенітету та найбільш повно здійснювати своє 

волевиявлення щодо основних питань місцевого значення. 

Слід зазначити, що проведення місцевих референдумів передбачено 

законодавством багатьох країн світу. До початку ХІХ ст. референдуми взагалі 

переважно практикувалися на локальному рівні, зокрема перший достовірно 

відомий референдум було проведено в 1439 р. у швейцарському кантоні Берн. 

Тому не випадково, що у суспільно-політичне життя України місцеві 

референдуми ввійшли одразу з моменту визнання державою місцевого 

самоврядування та набули значного поширення, ставши політичною та правовою 

реальністю нашого часу та невід’ємною ознакою муніципального життя 

територіальних громад. Попри це, досвід проведення місцевих референдумів на 

території України свідчить про низький рівень розуміння місцевого референдуму 

як пріоритетної форми локальної демократії, нерозуміння правової природи 

місцевого референдуму повсякчас призводить до винесення на місцеві 

референдуму питань, що не належать до повноважень територіальної громади 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 4 

(питання автономії, двомовності, тощо). З огляду на це актуальним є визначення 

поняття, принципів, завдань та функцій місцевого референдуму як форми 

безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою. 

Актуальності порушеної у дисертаційному дослідженні А. П. Ставнійчук 

проблемі додає те, що внаслідок втрати чиннoстi Зaкoну Укpaїни «Пpo 

всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р. та ухваленням лише 

Закону України «Про всеукраїнський референдум» вiд 6 листoпaдa 2012 p. в 

Україні виникла ситуація, коли гpoмaдяни є пoзбaвленеми мoжливoстi pеaлiзaцiї 

кoнституцiйнoгo пpaвa бpaти учaсть у мiсцевoму pефеpендумi (зaкpiпленoгo 

пoлoженнями ч. 1 ст. 38 Кoнституцiї України) тa пpaвa нa учaсть у здiйсненнi 

мiсцевoгo сaмoвpядувaння через пpaвo виpiшувaти питaння мiсцевoгo знaчення 

шляхoм мiсцевoгo pефеpендуму, оскільки спеціальний зaкoн пpo мiсцевий 

pефеpендум так і не ухвалено упродовж тривалого періоду часу. Через відсутність 

належного законодавчого механізму неможливо проводити нині в Україні 

місцевий референдум як такий, незважаючи на те, що така форма здійснення 

муніципальної влади передбачена Конституцією України. 

У зв’язку з цим можна зробити висновок про обґрунтованість та безумовну 

актуальність теми дисертаційного дослідження, обраної А. П. Ставнійчук. 

Представлена до захисту А. П. Ставнійчук дисертаційна робота має на меті 

найбільш повно та комплексно, через призму муніципально-теоретичного аналізу 

розкрити особливості місцевого референдуму як форми безпосереднього 

здійснення муніципальної влади територіальною громадою. 

Недостатній ступінь розроблення теоретико-методологічних та 

конституційно-правових підходів щодо питання місцевого референдуму як форми 

безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою 

свідчить про об’єктивну необхідність подальшого дослідження зазначеної 

наукової проблеми. Ґрунтовне вивчення цієї матерії має не лише теоретико-

пізнавальне, але і яскраво виражене прикладне значення, даючи змогу 

здійснювати пошук ідей та механізмів щодо вирішення питання удосконалення 
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конституційно-правового механізму організації та функціонування муніципальної 

влади в Україні. 

Досягнення вказаної мети обумовлює постановку та передбачає послідовне 

вирішення цілого ряду теоретичних та прикладних завдань, а також 

напрацювання та перевірку робочих гіпотез, в тому числі шляхом: 

1) аналізу доктринальних підходів до формування та визначення поняття 

місцевого референдуму; 

2) дослідження генезису інституту місцевого референдуму в Україні; 

3) виявлення специфіки принципів місцевого референдуму в Україні в 

контексті європейських стандартів; 

4) дослідження предмету та видів місцевого референдуму; 

5) виявлення специфіки конституційно-правових засад регулювання 

місцевого референдуму в Україні; 

6) визначення особливостей процедури організації та проведення місцевого 

референдуму як механізму вираження волі членів територіальних громад; 

7) розробки пропозиції щодо удосконалення конституційно-правового 

регулювання інституту місцевого референдуму в Україні тощо.  

Дисертаційне дослідження А. П. Ставнійчук проведене у рамках науково-

дослідної роботи юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка: Тема № 16БФ042-01 «Теорія та практика адаптація 

законодавства України до законодавства ЄС» 2016–2018 рр. 

В рамках вдало поставлених задач, А. П. Ставнійчук сформульовані об’єкт і 

предмет дослідження. Так, об’єктом дисертаційного дослідження автор визначає 

суспільні відносини у сфері безпосередньої демократії у місцевому 

самоврядуванні. Предмет дослідження – конституційно-правове регулювання 

інституту місцевого референдуму в Україні як форми безпосереднього здійснення 

муніципальної влади територіальною громадою. 

Такий комплексний підхід надав дисертанту можливість встановити 

завдання дослідження та реалізувати їх згідно з планом дисертаційної роботи, 

дійти системних висновків при визначенні результатів і обґрунтуванні низки 
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нових положень, які мають важливе значення для муніципально-правової науки і 

практики сучасного державотворення і правотворення, організації діяльності та 

функціонування місцевого самоврядування в Україні. 

Вдалим компонентом дисертаційної роботи А. П. Ставнійчук слід вважати і 

запропоновану автором методологію дослідження проблем, пов’язаних із 

здійсненням наукового аналізу теоретичних та прикладних конституційно-

правових проблем регулювання інституту місцевого референдуму в Україні як 

форми безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною 

громадою, а також підготовки та обґрунтування наукових рекомендацій щодо 

вдосконалення законодавства, яке регламентує конституційно-правові відносини 

у сфері муніципальних референдумів в Україні. Використані в процесі 

проведення дослідження методи наукового пізнання надали автору можливість 

дійти системних висновків при визначенні результатів і обґрунтуванні низки 

нових положень, які мають важливе значення для юридичної науки і практики.  

Про системність представленого А. П. Ставнійчук дослідження свідчить 

структура дисертації, яка характеризується цілісністю й логічною послідовністю, 

є такою, що відображає загальне бачення досліджуваної автором проблеми. 

Зокрема, як свідчить зміст роботи, в ході наукового пошуку, відповідно до 

законів формальної та діалектичної логіки, у першому розділі було абсолютно 

правильно проаналізовано доктринальні підходи до формування та визначення 

поняття місцевого референдуму, генезису інституту місцевого референдуму в 

Україні, специфіки принципів місцевого референдуму в Україні в контексті 

європейських стандартів, а також предмету та видів місцевого референдуму. 

У другому розділі проаналізовано специфічні особливості конституційно-

правових засад регулювання місцевого референдуму в Україні, визначено 

особливості процедури організації та проведення місцевого референдуму як 

механізму вираження волі членів територіальних громад та розроблено пропозиції 

щодо удосконалення конституційно-правового регулювання інституту місцевого 

референдуму в Україні. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 7 

Серед висновків, пропозицій та рекомендацій, які містяться у дисертації, 

слід звернути увагу на низку з них, які мають системоутворююче значення в 

контексті формування авторського бачення концепції конституційно-правового 

регулювання інституту місцевого референдуму в Україні як форми 

безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою. 

Зокрема, важливе концептуальне значення має авторський підхід щодо 

визначення предмету місцевого референдуму як суспільних відносин, що 

пов’язані з реалізацією права громадян України, які мають право голосу і є 

членами територіальної громади, на участь у місцевому референдумі, тобто 

вирішувати питання місцевого значення шляхом безпосереднього голосування. У 

сучасних умовах до предмету місцевого референдуму можуть включатись будь-

які питання, що віднесені Конституцією України та законодавством України до 

компетенції місцевого самоврядування. Новаторський підхід до питання 

визначення предмету місцевого референдуму у дисертації полягає у тому, що 

питання місцевого значення повинні розглядатись відповідально, з точки зору їх 

оптимізації і гармонізації в процесі поєднання місцевого і загальнодержавного 

інтересів. Як суттєва частка усіх суспільних справ, а не лише 

місцевих  (стор. 8 дисертації). 

Також автор аргументовано доводить, що у якості тенденції розвитку 

місцевого самоврядування в Україні доцільно виділяти актуалізацію «процедури 

залучення людей» відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування та 

Додаткового протоколу до неї про право участі у справах місцевого органу влади. 

Подібний підхід, як абсолютно переконливо доводить А. П. Ставнійчук, має 

значно підсилити конституційно-правовий статус місцевого референдуму як 

форми безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною 

громадою. З огляду на це, доцільно не лише ухвалити спеціальний 

конституційний закон та внести зміни до іншого законодавства щодо місцевого 

референдуму, а й встановити обов’язок формування і застосування постійних 

практик його реалізації у комплексі з іншими формами безпосередньої 

демократії (стор. 9 дисертації). 
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Не викликає сумніву авторська позиція про те, що формування теоретико-

методологічних основ пізнання юридичної природи місцевих референдумів в 

Україні має започатковуватися з виявлення сутності, змісту та істотних ознак 

цього інституту безпосередньої демократії, а також його функціонального 

призначення в системі місцевого народовладдя (стор. 15 дисертації). 

Цікавим є підхід до концептуальних проблем розвитку муніципальної 

електоральної демократії у контексті становлення в Україні громадянського 

суспільства. У цих умовах, як вірно зазначає автор, на сьогодні є надзвичайно 

актуальною необхідність нормативного врегулювання інституту місцевого 

референдуму. При цьому, поштовхом для просування та лобіювання вирішення 

цього питання на законодавчому рівні має стати активна інституціоналізація 

громадянського суспільства на місцях, його активізація у формі демократії 

участі … Відсутність або слабка інституціоналізація форм існування 

громадянського суспільства на місцевому рівні за таких обставин значно 

ускладнює ініціювання відповідних референдумів, навіть за наявності 

нормативно-правового регулювання (стор. 28–29 дисертації). 

Заслуговує на увагу погляд А. П. Ставнійчук на ознаки місцевого 

референдуму як форми волевиявлення територіальної громади або їх об’єднань, 

що дало дисертанту можливість вважати його необхідним та дієвим оперативним 

способом формування думки та ухвалення рішення членами територіальної 

громади, який полягає у голосуванні та подальшому втіленні його результатів у 

місцеве життя (стор. 29 дисертації). 

Ґрунтовно аналізуючи проблеми недосконалості вітчизняного 

законодавства, що регламентує муніципальні референдумні відносини в Україні, 

А. П. Ставнійчук вказує на існування ряду проблем правозастосування, зокрема, 

по-перше, неналежне правове регулювання, в частині інституювання 

безпосереднього процесу організації та проведення місцевих референдумів з 1991 

року й до 2012 року на практиці викликало низку проблем (проведення місцевих 

референдумів з предмету, що виходить за межі сфери компетенції відповідних 

органів місцевого самоврядування тощо; по-друге, існування у законодавстві 
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України перешкод для ініціювання та проведення референдумів (шляхом 

прийняття рішень про відмову в реєстрації ініціативних груп, недопущення 

проведення їх зборів, неналежне використання процедури перевірки підписів у 

підписних листах тощо); по-третє, використання процедури оскарження у судах з 

метою недопущення вчасного виконання ініціаторами референдуму встановлених 

процедур; по-четверте, зволікання з імплементацією результатів місцевих 

референдумів або невиконання взагалі рішень місцевих референдумів) (стор. 40–

49 дисертації). 

Аналізуючи зарубіжний досвід організації та проведення місцевих 

референдумів, автор наводить доволі цікаві та ілюстративні приклади 

застосування електронної демократії, у т. ч. голосування через Інтернет (стор. 49–

52 дисертації), що має важливе значення з позиції перспектив удосконалення 

механізмів муніципальної електоральної демократії в Україні.  

У роботі наявні й інші оригінальні та новаторські за змістом висновки та 

пропозиції, серед яких, зокрема, варто вказати на: 

– висновок, що на нинішньому етапі розвитку законодавства України 

об’єктивною є потреба систематизації та кодифікації виборчого законодавства 

України, як того вимагають резолюції, висновки та рекомендації Парламентської 

Асамблеї Ради Європи, Європейської комісії за демократію через право 

(Венеціанська комісія) та інші експертні європейські структури. Законодавство 

України у сфері народовладдя має бути приведене до такого стану, за якого 

сукупність наявних законів буде мінімально можливою за кількістю, логічно 

структурованою за галузевими та тематичними принципами і засадами та 

подібними правовими процедурами, правове регулювання яких буде позбавлене 

дублювань та суперечностей, однозначно зрозумілим як у процесі правотворчості, 

так і при правозастосуванні (стор. 12 дисертації); 

– положення про ризики та можливості щодо маніпуляції процедурою 

референдуму, і тим більше його результатами. Це однаково може стосуватися як 

національних, так і місцевих референдумів (стор. 20 дисертації). Як вірно зазначає 

автор, в умовах слабкості вітчизняних демократичних традицій існує значна 
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загроза перетворення інституту місцевого референдуму на інструмент для 

прийняття рішень в інтересах того чи іншого органу публічної влади, політичних 

суб’єктів тощо. Саме тому удосконалене законодавство про місцеві референдуми 

має забезпечити, з одного боку, можливість реалізації права місцевих жителів на 

участь в управлінні суспільними справи за допомогою референдуму, а з іншого – 

визначити механізми запобігання маніпулюванню народним волевиявленням та 

використання референдуму як інструменту досягнення виключно тих, чи інших 

політичних цілей (стор. 74 дисертації); 

– положення про те, що місцевий референдум – це «пріоритетна форма 

волевиявлення громадян у сфері місцевого самоврядування», при цьому, це 

«явище локальне, обмежене певною територією і колом громадян, які мають 

право брати участь у місцевому референдумі – колом членів територіальної 

громади» (стор. 28 дисертації); 

– висновок, що «головними критеріями виокремлення історичних етапів 

розвитку інституту референдуму є: ступінь поширеності політично-правового 

закріплення та практики проведення референдумів в певних державах; рівень 

юридичної техніки правового регулювання референдумів, а саме, демократизму 

правових актів, які регулювали процедуру проведення 

референдумів» (стор. 33 дисертації); 

– положення про те, що у «механізмі вираження волі територіальних громад 

під час організації та проведення місцевого референдуму особливу роль 

об’єктивно відіграють принципи місцевого референдуму», які «найбільш повно 

виражають суспільне та державне значення місцевого референдуму як 

пріоритетної форми прямої демократії у здійсненні муніципальної влади 

територіальною громадою, особливості його функціонування, гарантованість», 

дотримання яких є «лакмусом демократичності системи прийняття публічно-

владних рішень у державі» (стор. 52–73 дисертації) тощо. 

– аналіз міжнародних стандартів муніципальної демократії та прав людини 

через призму процесів організації та проведення місцевих референдумів 

(стор. 74–87 дисертації); 
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– аналіз питань щодо сутності та змісту предметів місцевого референдуму в 

Україні через призму зарубіжного досвіду (стор. 88–104 дисертації); 

– аналіз питань щодо класифікації місцевих референдумів та 

характеристика їх окремих видів (стор. 105–119 дисертації); 

– пропозиції щодо подальшого розвитку законодавства України щодо 

регулювання питання організації та проведення місцевих 

референдумів (стор. 175–176 дисертації) тощо 

Наявність цих та інших висновків та пропозицій свідчить про вдалість 

постановки мети та завдань, аргументованість висновків, логічну послідовність 

дисертаційного дослідження А. П. Ставнійчук, використання в процесі 

дослідницької роботи принципу викладу матеріалу від загального до конкретного. 

Усі розділи, підрозділи та інші структурні частини роботи підпорядковані 

одній, чітко визначеній меті, яка деталізується конкретними завданнями, які 

поставив перед собою дисертант. 

Структура дисертаційної роботи А. П. Ставнійчук відповідає цілям і 

завданням дослідження, що дозволило розкрити базові поняття та дати їх 

визначення, вивести характерні ознаки інституту місцевого референдуму в 

Україні як форми безпосереднього здійснення муніципальної влади 

територіальною громадою та показати значення, роль, обсяг та проблеми 

конституційного та муніципально-правового забезпечення цієї форми 

безпосередньої муніципальної діяльності, проаналізувати об’єктивні та 

суб’єктивні, інституційні та функціонально-телеологічні аспекти 

конституційного, законодавчого, міжнародно-правового, організаційного 

забезпечення муніципальної референдумної демократії тощо. 

Результатам дисертаційного дослідження А. П. Ставнійчук притаманний 

відповідний рівень наукової новизни, при цьому положення з різним ступенем 

наукової новизни містяться в усіх розділах та структурних компонентах 

дисертації. 

Позитивною стороною представленої А. П. Ставнійчук роботи є намагання 

автора сформулювати оригінальні та новаторські дефінітивні конструкції у 
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досліджуваній сфері, враховуючи, що на сучасному рівні розвитку юридичної 

науки упорядкування, розвиток та вдосконалення понятійного апарату 

конституційного права – одне з актуальних завдань, що обов’язково потребує 

вирішення. Розвиток і вдосконалення правових понять означає їх збагачення, 

уточнення і конкретизацію, заміну старих понять новими, оскільки перші не 

можуть умістити і охопити істотні властивості реальних відносин конституційно-

правової дійсності, що постійно змінюються. 

Отримані А. П. Ставнійчук під час написання дисертаційної роботи 

висновки є обґрунтованими, сформульовані положення базуються на значному 

емпіричному матеріалі. Опрацьована значна кількість наукових праць з обраної 

теми, а також масив нормативно-правових джерел, що забезпечило високий 

науковий рівень даного дисертаційного дослідження. 

Прикладне значення одержаних А. П. Ставнійчук результатів визначається 

їх спрямованістю на розв’язання актуальних конституційно-правових питань 

теорії (щодо сутності та змісту) та практики (щодо якості, факторів) місцевого 

референдуму в Україні як форми безпосереднього здійснення муніципальної 

влади територіальною громадою. Автором усебічно висловлені нові судження та 

сформульовані концептуальні позиції щодо конституційно-правового 

регулювання місцевого референдуму в Україні як форми безпосереднього 

здійснення муніципальної влади територіальною громадою, показані значення, 

роль, обсяг та проблеми такої регламентації, шляхи її удосконалення у контексті 

зарубіжного досвіду. 

Результати, здобуті автором під час написання роботи, можуть бути 

застосовані: в науково-дослідній сфері – для подальших досліджень у сфері теорії 

і практики, механізму реалізації форм та засобів безпосередньої демократії в 

Україні; у сфері правотворчості – для підготовки уточнення ряду законодавчих та 

підзаконних актів, зокрема, у підготовці пропозицій до здійснення системного 

оновлення Конституції України, законодавства про місцевий референдум, про 

місцеве самоврядування та інших, що сприятиме утвердженню прав й свобод 

людини в нашій країні; у правозастосовній діяльності – з метою покращення 
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практичного застосування організаційних та правових заходів щодо забезпечення 

прав і свобод людини у сфері безпосередньої демократії; при викладанні правових 

дисциплін та науково-дослідній роботі студентів, магістрів, аспірантів (ад’юнктів) 

у вищих навчальних закладах; у процесі підготовки підручників та навчальних 

посібників з конституційного права України, конституційного права зарубіжних 

країн; у законопроектній діяльності тощо. 

Водночас, як і будь-яке інше дисертаційне дослідження, робота 

А. П. Ставнійчук містить окремі дискусійні положення, які можуть стати 

підґрунтям для виокремлення деяких побажань чи запитань, зокрема, 

найсуттєвішими з них є наступні позиції: 

1. Дискусійною за змістом та доволі громіздкою за формою є запропонована 

автором дефініція категорії «місцевий референдум», згідно якої це 

«конституційний політико-правовий інститут, одна із пріоритетних форм прямої 

демократії у здійсненні муніципальної влади територіальною громадою, що 

полягає у прийнятті рішень із найважливіших питань, що віднесені Конституцією 

і законами України до відання місцевого самоврядування, мають вищу юридичну 

силу в системі актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, і є 

обов’язковими для виконання на відповідній території громадянами України, які 

мають право голосу і є членами відповідної територіальної громади, шляхом 

таємного голосування на основі принципів прямого, рівного, загального 

виборчого права та вільного волевиявлення» (стор. 8, 29, 121, 200 дисертації).  

Зокрема, недостатньо зрозуміло, яке додаткове кваліфікаційне 

навантаження у контексті дослідження несе словосполучення «конституційний 

політико-правовий інститут», через яке формулюється авторське визначення 

поняття «місцевий референдум». 

У запропонованому визначенні підкреслюється, що місцевий референдум це 

«одна із пріоритетних форм прямої демократії у здійсненні муніципальної влади», 

тоді як у самій роботі доводиться, що це «пріоритетна 

форма» (стор. 226 дисертації). 
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У запропонованій дефінітивній конструкції дещо звужуються 

інструментальні та функціональні характеристики актів місцевих референдумів з 

точки зору їх юридичної сили, які А. П. Ставнійчук пропонує розглядати як вищі 

«в системі актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб». У цьому 

випадку не враховується юридична сила та значення інших актів територіальної 

громади, зокрема, статутів територіальних громад, рішень загальних зборів за 

місцем проживання. 

Сумнівним є авторський акцент на тому, що рішення, які прийняті на 

місцевих референдумах є обов’язковими для виконання на відповідній території 

лише громадянами України. На наш погляд, відповідні рішення є обов’язковими 

як для усіх мешканців – членів відповідної територіальної громади (громадян 

України та негромадян: іноземців, біженців, мігрантів, тимчасово переміщених 

осіб), так і юридичних осіб, органів та посадових осіб публічної влади тощо. 

2. Недоліком дисертаційного дослідження А. П. Ставнійчук слід вважати 

відсутність системного аналізу та ґрунтовних висновків щодо статусу 

територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування, його 

суттєвої модифікації та зміцнення у контексті безпосередньої муніципальної 

діяльності в Україні з точки зору сучасної європейської практики. Зокрема, у 

процесі публічного захисту хотілось би почути точку зору дисертанта на 

проблему визнання територіальної громади як юридичної особи публічного права 

та значення такої статусної характеристики у процесах ініціювання, проведення 

та інституційного забезпечення реалізації рішень місцевих референдумів. 

3. Фрагментарно у дисертації висвітлені питання щодо функцій місцевих 

референдумів (стор. 89–90 дисертації). У концептуальному аспекті функції 

місцевих референдумів варто було б розглянути як з точки зору функцій 

безпосередньої муніципальної демократії, так і функцій муніципальної влади і 

функцій територіальних громад в цілому, їх реалізації тощо. 

4. Аналізуючи міжнародні стандарти місцевого самоврядування, автор 

абсолютно правильно звертає увагу на проблеми участі широкого кола осіб у 

вирішенні питань місцевого значення, у тому числі передбачені Конвенцією про 
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участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні від 5 лютого 1992 року 

форми забезпечення належного залучення іноземців, що проживають на території 

країни, у процеси, пов’язані з проведенням консультацій з питань місцевого 

життя, зокрема, поширення права участі у місцевих референдумах на іммігрантів, 

що законно проживають на території держав-членів Ради Європи (стор. 78, 80–81, 

146–147 дисертації). Втім, у роботі відсутні висновки та рекомендації щодо 

перспектив рецепції такого європейського досвіду в Україні. 

Зазначені зауваження та побажання є дискусійними, мають уточнюючий та 

рекомендаційний характер і в цілому не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційного дослідження А. П. Ставнійчук. 

Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно, сформульовані 

в ньому положення та висновки обґрунтовані на базі особистих досліджень 

автора. 

Опубліковані А. П. Ставнійчук наукові праці повністю репрезентують зміст 

наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у даному 

дисертаційному дослідженні. 

Автореферат дисертації А. П. Ставнійчук повно та адекватно відтворює 

основні положення та висновки самої дисертації на тему «Місцевий референдум 

як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною 

громадою». Їх зміст і положення, що є предметом захисту ідентичні. І дисертація, 

і її автореферат виконані з дотриманням вимог сучасного українського ділового 

мовлення. 

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю та достовірністю, 

науковою і практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх 

викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а також за 

оформленням дисертація відповідає вимогам, що висуваються до кандидатських 

дисертацій і встановлені у Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року 

№ 567, а також основним вимогам чинного законодавства щодо дисертацій та 

авторефератів дисертацій. 
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На підставі вище викладеного вважаю, що дисертація на тему «Місцевий 

референдум як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади 

територіальною громадою» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, в 

якій отримано нові теоретично обґрунтовані результати, що в сукупності 

розв’язують важливу наукову проблему у формі виробленої цілісної концепції 

вдосконалення правового регулювання організації та проведення місцевих 

референдумів в Україні, а автор дисертації – Ставнійчук Анастасія Петрівна, за 

результатами і на підставі публічного захисту в установленому порядку, 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. 

 

 

Офіційний опонент: 

 

Доктор юридичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу 

конституційного права та місцевого самоврядування 

Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України 

О. В. Батанов 
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ВІДГУК 

офіційного опонента – кандидата юридичних наук, професора Кравченка 

Віктора Віталійовича на дисертаційне дослідження Ставнійчук Анастасії 

Петрівни «Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення 

муніципальної влади територіальною громадою», поданого на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - 

конституційне право; муніципальне право 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження Ставнійчук Анастасії 

Петрівни не викликає сумнівів. Так, вона обумовлена потребами більш 

глибокого науково-теоретичного осмислення проблематики партисипативної 

демократії в умовах реформи децентралізації, успішне проведення якої 

безпосередньо залежить від дієздатності територіальних громад, оскільки 

передача в систему місцевого самоврядування низки важливих владних 

повноважень та значних фінансових ресурсів має супроводжуватися активним 

залученням членів територіальних громад до вирішення питань місцевого 

значення, коло яких суттєво розширюється. Про теоретичну і практичну 

актуалізацію теми дисертаційного дослідження А.П. Ставнійчук свідчить також 

і відсутність належного законодавчого механізму використання різних форм 

безпосередньої демократії на локальному рівні, в першу чергу – в частині 

регламентації питань проведення місцевих референдумів, що обумовлює 

необхідність наукового обґрунтування концептуальних положень такого 

механізму. Нарешті, ратифікація Законом України № 1664-VII від 2 вересня 

2014 року Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого 

самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади поставила 

на порядок денний питання щодо виконання вимог цього документу, що, в 

свою чергу, також передбачає відповідного наукового забезпечення. 

Зазначене дозволяє зробити висновок про те, що дисертація А.П. 

Ставнійчук є своєчасним дослідженням актуальної проблеми в галузях 

конституційного та муніципального права. 
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Актуальність дисертації посилюється також важливістю обраних об’єкту 

та предмету дослідження, яке здійснено в рамках теми наукових досліджень 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: Тема № 16БФ042-01 «Теорія та практика адаптація законодавства 

України до законодавства ЄС» 2016–2018 рр. 

Наукова та практична значущість дисертації А.П. Ставнійчук, на наш 

погляд,  пов’язана з тим, що, по-перше, її результати можуть слугувати 

теоретичною основою для подальшого наукового дослідження проблематики 

місцевих референдумів, інших форм безпосередньої демократії на локальному 

рівні, запровадження в муніципальну практику України європейських 

стандартів та принципів участі членів територіальних громад у вирішенні 

питань місцевого значення. По-друге, висновки та пропозиції сформульовані в 

дослідженні можуть бути використані при вдосконаленні законодавчої 

регламентації питань організації та проведення місцевих референдумів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає також і в тому, що вони 

можуть бути використані у правозастосовній діяльності та у навчальному 

процесі при викладанні курсів з конституційного права, муніципального права 

тощо та при підготовці підручників і навчальних посібників, що пов’язані з 

питаннями партисипативної демократії на локальному рівні, зокрема, 

питаннями місцевих референдумів.   

Системною, послідовною та логічною уявляється архітектоніка 

дисертаційного дослідження А.П. Ставнійчук. Так, рецензована дисертація 

складається зі вступу, двох розділів, які вміщують вісім підрозділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (302 найменування 

на 33 сторінках). Повний обсяг дисертації становить 239 сторінки друкованого 

тексту, з яких основного тексту – 205 сторінок. 

У розділі І розглядаються  науково-теоретичної основи дослідження 

інституту місцевого референдуму, його концептуальні засади. Так, 

розглядаються існуючі у вітчизняній та зарубіжній літературі доктринальні 
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підходи до визначення поняття «місцевий референдум», досліджується процес 

становлення та розвитку інституту місцевого референдуму в Україні. Окремо 

аналізуються питання предмету та видів місцевих референдумів, 

систематизуються принципи місцевого референдуму в контексті європейських 

стандартів. 

Розділ ІІ присвячено аналізу особливостей процедури організації та 

проведення місцевого референдуму, сучасного стану конституційно-правової 

регламентації питань місцевого референдуму та проблем його удосконалення. 

Детальне ознайомлення з дисертаційним дослідженням А.П. Ставнійчук 

дозволяє стверджувати, що воно ґрунтується на сучасній методологічній базі, 

основою якої стало використання широкого арсеналу загальнонаукових та 

конкретно наукових методів пізнання публічно-правових явищ і процесів 

(діалектичного, історичного, порівняльно-правового, системного, 

функціонального тощо). 

Автор аналізує Конституцію та законодавство України, колишніх СРСР та 

УРСР, зарубіжних країн (як чинні законодавчі акти, так і ті, що вже втратили 

чинність), міжнародні акти з питань місцевого самоврядування, проекти 

законодавчих актів з питань місцевого референдуму, що перебували на розгляді 

у Верховній Раді України  останніх трьох скликань, наукові праці вітчизняних 

та зарубіжних вчених, присвячені проблематиці місцевих референдумів. 

Опрацьована відповідна емпірична база – результати місцевих референдумів в 

Україні у період з 1991 р. по 2012 р. 

Цілком слушно дисертант визначає мету дослідження, яка полягає у тому, 

щоб на основі аналізу національного законодавства України та досвіду 

зарубіжних країн, практики його застосування та узагальнення основних 

положень праць провідних науковців за напрямом досліджень, з’ясувати 

особливості конституційно-правової природи та регулювання інституту 

місцевого референдуму, встановити теоретичні і практичні проблеми 

функціонування цього інституту безпосередньої демократії, сформулювати 
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авторську концепцію вдосконалення правового регулювання організації та 

проведення місцевих референдумів в Україні (с.4). Відповідно до мети 

сформульовані також завдання, об’єкт та предмет дослідження (с. 5). 

Застосування сучасних методів наукового дослідження, а також широка 

джерельна база, використана дисертантом, дозволили викласти та обґрунтувати 

науково нові, теоретично та практично значущі узагальнення,  висновки, 

пропозиції та рекомендації, найбільш суттєвими з яких є: 

1. Авторське визначення дефініції «місцевий референдум», під яким 

розуміється конституційний політико-правовий інститут, одна із пріоритетних 

форм прямої демократії у здійсненні муніципальної влади територіальною 

громадою, що полягає у прийнятті громадянами України, які мають право 

голосу і є членами відповідної територіальної громади, шляхом таємного 

голосування на основі принципів прямого, рівного, загального виборчого права 

та вільного волевиявлення, рішень із найважливіших питань, що віднесені 

Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, мають 

вищу юридичну силу в системі актів органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб і є обов’язковими для виконання на відповідній території (с.29). 

2. Запропонована періодизація розвитку інституту місцевого референдуму 

в Україні, яка передбачає три періоди (1991 – 1996 р.р.; 1996 – 2012 р.р.; 2012 р. 

– до тепер), та характеристика кожного з цих періодів (с. 120 – 121). 

3. Запропонована авторська концепція вдосконалення конституційно-

правового регулювання організації та проведення місцевих референдумів в 

Україні, згідно якої, попри належне конституційно-правове регулювання 

інституту місцевого референдуму як форми безпосереднього здійснення 

муніципальної влади територіальною громадою, окремі положення Конституції 

України все ж вимагають внесення змін та доповнень, зокрема, ст. ст. 7, 71, 140 

Конституції України, що мають забезпечити упровадження і розвиток концепції 

системного загального конституційного підходу до конституювання народного 

волевиявлення на місцевому рівні (с. 197 – 198). 
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4. Детальний аналіз змісту принципів референдумів та висновки щодо 

зміцнення гарантій їх забезпечення з урахуванням досвіду зарубіжних країни (с. 

66 – 72). 

5. Сформульовані пропозиції щодо предмету місцевого референдуму до 

якого пропонується включити питання, віднесені Конституцією України, 

законами України до відання місцевого самоврядування; по-друге, виключно 

місцевим референдумом у відповідних територіальних громадах вирішуються 

питання, що орієнтовані на захист гарантування пріоритетних соціальних прав, 

екологічних прав і захисту навколишнього середовища, формування 

просторового розвитку територіальної громади, а також питання 

адміністративно-територіального устрою, у тому числі найменування чи 

перейменування населених пунктів, об’єднання кількох територіальних громад 

в одну громаду та поділу територіальної громади на дві і більше громади (с. 100 

– 101). Крім того, заслуговує на увагу (хоча і з деякими застереженнями) 

висновок автора про те, що за відсутності спеціального закону про місцевий 

референдум до його предмету доцільно включити питання, які випливають із 

колективних інтересів територіальної громади, віднесених Конституцією та 

законами України, а також статутами територіальних громад до предметів 

відання місцевого самоврядування, а також таких, що не входять до 

компетенції органів державної влади (с. 122). Застереження стосуються питань, 

які, на думку автора, можуть бути віднесені до предметів відання місцевого 

самоврядування статутами територіальних громад. Як уявляється, такий підхід 

дещо суперечить  вимогам статті 19 Конституції України. 

6. Висновок щодо доцільності законодавчого закріплення спеціальних 

вимог до формування та викладу питань предмету місцевого референдуму.  

Зокрема, питання місцевого референдуму: 1) не може мати навідного 

характеру, зокрема, не повинно містити мети прийняття або відхилення 

пропозиції референдуму; 2) не може поєднувати у собі два і більше різних 

предмети референдуму. Також питання референдуму не може містити вказівки, 
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натяку, підбурювання чи іншого спонукання до підтримки чи відхилення 

пропозиції референдуму (с. 102). 

7. Запропоновані вимоги щодо ініціювання та проведення місцевого 

референдуму, які автор класифікує за: 1) предметом місцевого референдуму – 

на місцеві референдуми не виносяться питання, що стосуються місцевого 

бюджету, місцевих податків і зборів, питання щодо відчуження державної і 

приватної власності, а також кадрові питання та питання організаційного 

характеру з урахуванням особливостей, передбачених чинним законодавством 

України; 2) часом проведення місцевого референдуму: місцевий референдум не 

може ініціюватися та проводитися у разі введення воєнного або надзвичайного 

стану на всій території України або на території, де призначено його 

проведення, та упродовж трьох місяців після скасування воєнного чи 

надзвичайного стану, а також упродовж одного року після проведення 

місцевого референдуму з одного і того ж самого питання; на місцевий 

референдум не можуть бути винесені питання, які вирішуються органами 

місцевого самоврядування в умовах надзвичайного та воєнного стану  (с.103, 

202). 

8. Запропоновані критерії класифікації місцевих референдумів (с. 117 – 

118). 

9. Висновок про те, що місцевий референдум  - це форма безпосередньої 

демократії виключно територіальної громади, немає правових підстав для 

проведення референдуму в області чи районі, оскільки Конституція України не 

передбачає інституту регіонального самоврядування (с. 196). 

10. Пропозиція щодо доцільності вирішення питання про добровільне 

об’єднання територіальних громад на місцевих референдумах та внесення 

відповідних змін до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» (с. 197). 

11. Висновок про те, що наявний рівень правового регулювання інституту 

місцевого референдуму в Україні не відповідає вимогам сучасного розвитку 
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системи прав та свобод людини, українського суспільства та держави, на 

підставі чого обґрунтовано необхідність напрацювання відповідного 

конституційного законодавства, починаючи з удосконалення конституційного 

регулювання цього інституту, підготовкою та ухваленням спеціального закону 

про місцевий референдум, а також внесення відповідних змін до законодавства 

України (с. 203). 

 

12. Пропозиція щодо усунення правової прогалини в сфері регулювання 

організації та проведення місцевого референдуму шляхом ухвалення 

спеціального Закону України «Про місцевий референдум» та внесення 

системних змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

інших законів. Зокрема, пропонується, що у спеціальному Законі України «Про 

місцевий референдум» мають бути визначені правові засади організації та 

порядок проведення місцевих референдумів з метою забезпечення прав членів 

територіальних громад сіл чи добровільного об’єднання кількох сіл, селищ, 

міст, районів у містах вирішувати питання місцевого значення (с.204). 

13. Висновок щодо необхідності систематизації та кодифікації 

законодавства України про вибори та референдум, як того вимагають 

резолюції, висновки та рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи, 

Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) та інші 

експертні європейські структури. Зокрема, заслуговує на увагу пропозиція про 

ухвалення Кодексу про вибори і референдум, як систематизованого 

законодавчого акту, що врегулює майже однорідні за своєю правовою 

природою та характером регулювання правові відносини (с. 198). 

14.  Висновок щодо необхідності перманентної адаптації законодавства 

України про місцевий референдум до системи міжнародних стандартів, 

насамперед європейських (с. 198) тощо. 

Вищенаведені та інші теоретичні узагальнення, положення, висновки, 
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пропозиції та рекомендації характеризуються науковою новизною і, 

безумовно, є особистим внеском А.П. Ставнійчук у розвиток наук 

конституційного та муніципального права України. 

Достовірність і обґрунтованість результатів дослідження не викликає 

сумнівів. Вони забезпечені завдяки вдалому застосуванню різноманітних 

методів наукового дослідження, використанню теоретичних розробок 

вітчизняних і зарубіжних фахівців та широкої емпіричної бази, детальному 

аналізу вітчизняних, зарубіжних та міжнародних нормативно-правових актів. 

Оцінюючи повноту викладу результатів дисертації у науково-фахових 

виданнях, слід зазначити, що основні теоретичні положення і висновки, 

сформульовані в дисертації, обговорювались на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, серед них: «Актуальна юриспруденція», м. 

Київ, 17 вересня 2015 року; «Правова держава: історія, сучасність та 

перспективи формування в Україні», м. Ужгород, 17–18 лютого 2017 року; 

«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку», м. Чернівці, 30–31 травня 

2016 року; «Філософсько-правова концепція правового простору», м. 

Тернопіль, 18 березня 2016 року; «Проблеми модернізації сучасного права», м. 

Тернопіль, 22 квітня 2016 року.  

Основні положення і висновки дисертаційного дослідження висвітлено в 

десяти наукових публікаціях, п’ять з яких опубліковано у фахових виданнях із 

юридичних дисциплін (у тому числі одна – у науковому виданні, 

проіндексованому в міжнародних наукометричних базах), а п’ять – у тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Представлена до захисту дисертація оформлена відповідно до державного 

стандарту України. 

Водночас в дисертаційному дослідженні А.П. Ставнійчук, як і в будь-якій 

іншій новаторській науковій праці, що присвячена малодослідженій проблемі 

конституційного та муніципального права, є спірні або недостатньо 

обґрунтовані положення, висновки та узагальнення.  
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Зокрема: 

1. Підтримуючи в цілому намагання сформулювати авторське визначення 

поняття «місцевий референдум» (с. 29) слід, в той же час, звернути увагу на 

такі моменти: 

1) чому у запропонованому визначенні обмежується предмет місцевого 

референдуму шляхом включення до нього лише найважливіші питання, що 

віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого 

самоврядування? 

2)  у запропонованому визначені не відображені запропоновані автором 

обмеження щодо предмету місцевого референдуму – на місцеві референдуми не 

виносяться питання, що стосуються місцевого бюджету, місцевих податків і 

зборів, питання щодо відчуження державної і приватної власності, а також 

кадрові питання та питання організаційного характеру з урахуванням 

особливостей, передбачених чинним законодавством України (с. 103, 202). 

2. Потребує уточнення висновок автора про те, що новаторський підхід до 

питання визначення предмету місцевого референдуму полягає у тому, що 

питання місцевого значення повинні розглядатись відповідально, з точки зору 

їх оптимізації і гармонізації в процесі поєднання місцевого і 

загальнодержавного інтересів. Як суттєва частка усіх суспільних справ, а не 

лише місцевих (с. 8). Так, по-перше, не зовсім зрозуміло – в чому ж полягає 

новаторський підхід? По-друге, одні й ті ж самі питання можуть мати як 

місцеве, так і регіональне чи загальнодержавне значення (наприклад, утилізація 

твердих побутових відходів у разі коли місцевий референдум може заблокувати 

вивезення сміття з міста до полігону, який перебуває в межах території 

юрисдикції відповідної сільської територіальної громади). 

3. Потребує певного уточнення також і запропонована класифікація 

місцевих референдумів (с. 11, 117, 118). Зокрема: 

1) за суб’єктами ініціювання місцевого референдуму пропонується 

виокремити: ініційовані місцевими радами та територіальними громадами села, 
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селища, міста або «утворені ними органи місцевого самоврядування або 

самоорганізації населення». Не зовсім зрозуміло – які ще, крім відповідних 

місцевих рад, органи місцевого самоврядування можуть утворюватися 

територіальними громадами села, селища, міста? Крім того, навряд чи доцільно 

надавати право ініціювати місцевий референдум органам самоорганізації 

населення (до яких відносяться будинкові, вуличні, квартальні тощо комітети) 

оскільки такий підхід невиправдано розширює коло суб’єктів ініціювання і 

дозволяє винести на місцевий референдум питання, що становить інтерес не 

для всієї територіальної громади, а лише для її невеликої частини (наприклад, 

жителів окремого будинку); 

2) навряд чи виправданим є запропонований поділ місцевих референдумів 

за територією проведення місцевого референдуму на: референдум Автономної 

Республіки Крим та місцеві референдуми, референдуми територіальної громади 

(с. 11, 118). При цьому, не зрозумілим є співвідношення понять «місцевий 

референдум» та «референдум територіальної громади». 

4. В дисертації широко використовується термін «конституційний Закон 

України про місцевий референдум» (наприклад, с. 10, 198). Слід зазначити, що 

в законодавстві України цей термін не вживається, а в юридичній літературі 

єдиної думки  про зміну таких законів , їхнє функціональне призначення та 

особливості не існує. 

5. Дещо спірними уявляються віднесення місцевого референдуму до актів 

локальної нормотворчості (с. 25). Скоріше, до останніх можна віднести акти, 

прийняті шляхом місцевого референдуму, а не сам референдум. 

Вказані зауваження носять здебільшого дискусійний та рекомендаційний 

характер і суттєво не впливають на позитивну оцінку дисертації А.П. 

Ставнійчук. В цілому рецензоване дисертаційне дослідження є самостійною  

науковою працею, в якій поставлені та оригінально вирішені ряд теоретичних 

і практичних завдань, що мають важливе значення для наук конституційного 
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та  муніципального права, конституційно-правової та муніципальної практики 

сучасної України. 

Співставлення текстів дисертації та автореферату свідчить, що їх зміст 

є ідентичним. 

На підставі зазначеного, можна зробити загальний висновок сутність 

якого полягає у твердженні, що за актуальністю, ступенем новизни, 

обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю здобутих результатів, 

дисертація А.П. Ставнійчук відповідає спеціальності 12.00.02 – конституційне 

право; муніципальне право та вимогам п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 року № 567, а Ставнійчук Анастасія Петрівна  заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 

12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. 

 

Офіційний опонент: 

кандидат юридичних наук, професор,  

професор кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права  

Академії праці, соціальних відносин  і туризму 

заслужений юрист України                                               В.В. Кравченко 
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