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Вступ 
 

Наявність місцевого самоврядування є однією з найбільш 
важливих ознак демократичної, правової, соціальної держави. 
Будучи найпростішою формою самоорганізації людської спільноти, 
самоврядування знаходить своє виявлення і втілення у відповідних 
інституційних засадах на всіх етапах розвитку людського 
суспільства (від найдавніших часів до сьогодення). До того ж 
місцеве самоврядування виступає як природно притаманний 
суспільству засіб регуляції внутрішніх групових зв’язків з метою 
реалізації їх потреб і запитів завдяки об’єднанню спільних зусиль. 
Особливою рисою місцевого самоврядування є те, що воно не може 
бути «насаджене», декретоване зверху. Саме через місцеве 
самоврядування найповніше може бути втілена в життя ідея 
реалізації влади народом безпосередньо, а також вирішено 
найважливішу проблему реальної взаємодії держави, 
територіальної громади і особи. 

Після проголошення Україною державної незалежності, перед 
українським суспільством і державою постала одна із ключових 
проблем, пов’язана із організацією  і розбудовою місцевого 
самоврядування. 

Розвиток високоорганізованого самоврядного суспільства 
викликає необхідність, крім іншого, глибокого вивчення й аналізу 
багатого національно-історичного досвіду самоврядування. 

Україна має свій досить багатий і різноманітний досвід 
розвитку місцевого самоврядування, який накопичувався протягом 
тривалого історичного шляху. При цьому зауважимо, що оцінка 
цього досвіду далеко не однозначна. Тому необхідно ретельно 
вивчати існуючі позитивні зразки місцевої влади, місцевого 
самоврядування в Україні, тим більше, що значна частина з них 
могла б стати певною базою для створення сучасних моделей 
місцевого самоврядування. 
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РОЗДІЛ І. Самоврядні  структури  Київської Русі та  
Литовсько-польської доби 

 
Історія місцевого самоврядування сягає сивої давнини, часів 

родоплемінного устрою у слов’ян при появі їх на території сучасної 
України, тобто задовго до появи давньоруської держави. Наявні 
історичні джерела доносять до нас перші достовірні згадки про 
народоправство у східних слов’ян. Повідомлення про народні 
зібрання у східнослов’янських племен датуються серединою другої 
половини VІ ст. нашої ери. Візантійські історики Прокопій 
Кесарійський, Маврикій, Меандр стверджували, що слов’яни жили 
в умовах родоплемінного ладу і всі свої справи, добрі чи лихі, 
вирішували спільно. Прокопій, наприклад, писав, що слов’янами  та 
антами не править хтось один, а здавна управляє ними народне 
зібрання. Але за часів загальної небезпеки вони обирали царя 
(«рекса»), авторитет якого визнавав весь народ.1  Цей візантійський 
історик залишив нам опис масових народних зборів, які у антів 
вирішували найважливіші питання їхнього буття такі як: 
об’єднання всіх сил для війни, зносини з сусідами, обирання вождів 
тощо. 

І тільки наприкінці ІХ ст. в межах східнослов’янської осілості 
виникає найдавніша із тих суспільно-політичних організацій, яку 
ми можемо вивчити уже більш повно, користуючись 
різноманітними письмовими джерелами. Перша письмова згадка 
про органи місцевого самоврядування в Київській Русі датується 
983 роком. А саме в «Повісті временних літ» дається опис такого 
народного зібрання. В цьому безцінному джерелі зазначається, що 
вирішення справи відбувалося голосуванням, шляхом проведення 
жеребкування2. 

Регіональна, сільська, міська форми самоврядування в 
давньоруській державі розвивалися на основі Звичаєвого права. На 
чолі правління князівством стоїть князь. Князь сідає на княжіння 
для того, щоб отримати корм, данину з населення за свої урядові дії 
і свій захист краю, але кожної хвилини він готовий піти на інший 
княжий стіл, більш привабливий і багатий. Згадаємо, як мріяв 

                                                 
1 Див. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 Т. Т.1. До середини ХVІІ століття. – К.: Либідь, 1992. – 
С. 68. 
2 Полное собрание руських летописей, том дридцать восьмой. Радзивиловская летопись. – Ленінград, 1989. – 
С. 40. 
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Святослав проміняти Київ на Дніпрі на Придунайський 
Переяславль. 

Поряд князем на чолі правління князівством стоїть вічова 
сходка стольного міста. Регіональне самоуправління існувало у 
формі вічових зборів. Віче1- це поголовний сход (збори) всіх 
громадян. Вічові рішення мають повновласну законодавчу силу, 
але вони повинні прийматися одноголосно. При відсутності 
одноголосності віче закінчується нічим, а інколи загальною 
сваркою і навіть побоїщем. 

Між цими двома органами (князь - віче) не існувало 
обмежень: все, що міг князь, могло і віче. Віче, запрошуючи князя, 
укладало (як пише літопис) з ним «ряд», тобто формальний договір. 

За часів Київської Русі Х-ХІІІ ст., різні форми місцевого 
самоврядування знаходили свій прояв у вічах. Для вічової 
організації управління характерним був більш-менш чіткий 
розподіл повноважень між князем та вільним населенням регіону. 
Прикметно, що поспільство не уявляло собі державного і 
суспільно-політичного життя без князя. «Тяжко бяше киянам, не 
остал бо ся у них ни єдин князь», - повідомляє київський 
літописець у 1155 р.2 Ще яскравіше складалися події в Галичині: 
навіть там боярство не уявляло життя без князя і в скрутних умовах 
боротьби з князем Данилом Галич запрошував то Ігоревичів, то 
угорського короля. 

Компетенція та влада князя були необмежені й залежали від 
його авторитетності та реальної сили, на яку він спирався. 
Головним чином він був воєначальник, йому належала здебільшого 
ініціатива походів і їх організація. До відома князя також входило: 
судочинство, адміністративне управління, податкова політика. 

Віча – закликали або виганяли князя, відали питаннями війни 
і миру, брали участь у формуванні адміністративних та судових 
органів тощо. У Києві перший натяк на віче подає літопис 1024 
року: переможець Ярослава, Мстислав, не посів Київського 
престолу. Бо кияни його не бажали. Року 1068 кияни – супроти 
всяких прав – обрали князем Всеслава Полоцького, з іншої династії. 
1113 року – знову всупереч праву престолонаслідування – 
закликали Володимира Мономаха. А в 1151 р. кияни не побажали 

                                                 
1 Слово «віче» народилося у праслов’янські часи і означає «рада». 
2 Грушевський М. Історія України-Русі, Т.ІІ. – К., 1912. – С. 178. 
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мати князем В’ячеслава, а визнали його брата, Ізяслава: «ми его не 
хочем, ти наш князь»1. 

Князі, переважно, визнавали за вічем право обрання, 
затвердження або, навпаки, відмови. Дуже показова поведінка 
Ізяслава ІІ у боротьбі з Юрієм Долгоруким за Київ, він кілька разів 
звертається до киян по підтримку і не ставить їм за злочин відмову 
воювати з «Мономаховичем», себто Юрієм. Навіть коли, 
ізнемігшись в боротьбі, кияни просили його в 1149 р. добровільно 
уступити Київ Юрієві – Ізяслав покірно залишив його2. 

Князі визнавали волю віча, як певного роду імператив 
(даність): Ізяслав Давидович пояснював Юрію Володимировичу, 
що «не сам їхав у Київ, а кияни посадили його»3. 

Обраний населенням князь повинен був «домовитись» з ним, 
укласти «ряд». Коли обраний вже князем Ростислав 1154 року 
пішов у похід, не уклавши «ряду», йому нагадували бояри, що 
краще «утвердитися з людьми», і мали рацію, бо він утратив 
престол. 

Змісту цих «рядів» ми точно не знаємо. Треба гадати, що то 
був договір не давати старшим дружинникам (тіунам) самим 
правити суд, вникати в усі справи. Принаймні так виглядав «ряд» з 
Ігорем року 1146. Теорію обов’язків князя по відношенню до 
громадян дав у своєму «Поученії» Володимир Мономах. Він повчав 
своїх синів входити самим у всі деталі правління. 

Віче на українських землях не набуло таких певних форм, як 
то було в Новгороді чи в Пскові. Воно не мало ані чітко окресленої 
компетенції, ані порядку скликання. Іноді скликав віче князь. У 
1147 р. Ізяслав скликав віче, щоб об’явити про згоду з 
митрополитом. Данило Галицький, під час боротьби за Галич, 
скликав віче в Галичі й запитав, чи може розраховувати на 
допомогу громадян Галича. Таких прикладів можна навести багато. 
Ще більше випадків відомо, коли віче збирається без волі князя, 
стихійно. Так було 1068 р. в Києві, 1097 р. в Володимирі. В 
останньому випадку "володимирське" віче примусило Давида 
видати Ростиславичам бояр, які були причетні до осліплення князя 
Василька. 

                                                 
1 Див. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 Т. Т.1. До середини ХVІІ століття. – К.: Либідь, 1992. – 
С. 217. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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І все ж, варто наголосити, що віче залишалося явищем 
випадковим, не набуло характеру державної інституції, не досягли 
київські віча рівня розвитку притаманному новгородським.1 

Як відомо, вічова демократія найбільше була розвинута на 
Півночі Київської Русі, у Новгороді. Тут ми і знаходимо зачатки 
органів самоорганізації населення. Зазначимо, що Новгород мав 
розвинену систему місцевого самоврядування. Місто ділилось на 
п'ять кінців — адміністративних районів. У кожного з них своє 
територіальне «кінчанське» віче. На цих вічах вирішувались 
повсякденні питання, а також розроблялась тактика поведінки на 
загальноміському вічі. Тут же вибирались і посадові особи і органи 
управління – «кінчанський» староста і «кінчанська» управа. 
Зауважимо, що «кінчанська» система наклалась на більш 
стародавню сотенну систему. Новгород ділився також на десять 
сотен, а сотні ще й на «вулиці». На чолі їх стояли виборні сотські і 
вуличні старости. Вибори на цьому рівні, на думку археологів, 
здійснювались не криком, а подачею спеціальних «бюлетенів» - 
берестяних грамот2. 

Зазначимо, що не зважаючи на значну, часом переважну роль 
боярської аристократії, новгородці мали можливість суворо 
контролювати дії виборних посадових осіб. За вимогою одного з 
«кінців» віче могло прийняти рішення про зміщення якої завгодно 
посадової особи і, при необхідності їх покарання. Так, багато разів 
відсторонялись князі, у тому числі і Олександр (Невський), 
посадники за надмірні побори та, навіть архієпископ, за підкуп під 
час виборів3. Без активності «кінчанських» та вуличних старост, які 
представляли простий новгородський люд, такі дії були б 
неможливі. 

Багато фактів свідчить про те, що віче вирішувало питання 
княжого ополчення – воїв, а саме: давати воїв чи ні. В часи 
боротьби Ізяслава ІІ з Юрієм кияни заявляли, наприклад, що, не 
зважаючи на любов до Ізяслава, проти "Мономаховича-Юрія" вони 
не підуть, а проти Ольговичів - навіть з дітьми підуть4. 

Найважливіші питання міського життя в першу чергу 
вирішувались на міських вічах. Збори городян міста 
                                                 
1 Томасівський С. Історія України. Старинні віки і середні віки. – Мюнхен, 1948. – С. 84. 
2 Янин В.Л. Я послал тебе бересту… М., 1965. – С.156. 
3 Див. Цей тлін Р.С., Сергеев С.А. История местного управления и муниципального самоуправления в 
России: Учебное пособие. – Москва: Омега – Л., 2006. – С.19. 
4 Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 Т. Т.1. До середини ХVІІ століття. – К.: Либідь, 1992. – С. 
216. 
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Білгорода 997 року вважаються дослідниками першим міським 
вічем. Суб'єктом міського самоврядування виступали 
міські громади, які користувалися значною 
адміністративною, господарською і судовою автономією. Для 
розгляду поточних справ з числа вільних городян обирався війт та 
інші посадові особи міського самоврядування. 

Економічну основу міського самоврядування становила міська 
корпоративна власність, у тому числі й на землю. Міська громада 
самостійно встановлювала правила господарювання, міські 
податки, платежі та інші повинності. 

На чолі великої міської общини стояв тисяцький, що керував 
також народним ополченням. Рада громади керувала повсякденним 
життям Києва. До неї входили тисяцький, соцькі і представники 
заможної верхівки. Про діяльність міської ради неодноразово 
згадується в літописах. Збори жителів головного града були 
єдиними у місцевому князівстві. Це в однаковій мірі стосувалося і 
стольного града Києва. 

Міста в Київській Русі поділялися на приватновласницькі та 
вільні. Приватновласницькі, як правило - це невеликі міські центри, 
фортеці й замки, що належали князям або боярам. У вільних містах 
князь не мав права сидіти без погодження з громадою. До них, 
зазвичай, належали великі міста, центри земель і князівств. У 
Південній Русі з другої половини XII ст. такими були насамперед 
стольний град держави - Київ, а також Володимир, Галич, Чернігів, 
Луцьк. 

Отже, вже у VIII ст. Київ мав вулиці, майдани, палаци князів. 
У ньому були майстерні, багато ремісників. З ним міг     змагатися     
багатством      Чернігів,     Галич,      Луцьк  (Лучеськ), Перемишль, 
що являли собою значні торговельні міста1. 

Як стверджують деякі дослідники, наступ князів на міські 
вольності общини викликав супротив, що переростав у боротьбу за 
повний судовий і податковий імунітет, тобто за право самим 
збирати податки й судити городян за власними законами. Тими 
збірками правових актів були міські «Правди», правові кодекси, що 
існували в усній формі. Таке право називають звичаєвим. Боротьба 
городян за свої права і вольності мала наслідком те, що перший 
писаний кодекс на Русі дарували саме міській громаді й звався він 
                                                 
1 Картер М. К вопросу о Киеве VІІІ-ХІ вв. Кратки сообщения о докладах и Полевих исследованиях 
института Ист. Мат. Культуры. Вып. VІ, выд. Акад.. Наук СССР. – Москва, 1940. 
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"Правдою Ярослава". В його основу було покладено усні Правди: 
«Закон Руський» часів Олега та Ігоря і «Закон Земляний» 
Володимира Святославовича1. 

Отже, перші згадки про народні зібрання у східних слов’ян 
належать приблизно до середини VI ст. н.е. Ці племінні зібрання 
поступово переростають у віча, на яких вирішувались 
найважливіші питання життя регіону, князівства чи міста. Що 
стосується Києва, то він міг вирішувати питання обрання чи 
усунення від влади князя. У часи роздробленості Русі жоден князь 
не міг стати на київський престол без згоди громади. 

Зміцнівши, князівська влада веде наступ на права і вольності 
городян. Проте городяни добилися закріплення своїх прав на 
судовий та податковий імунітет у міській "Правді" і укладання 
спеціальних угод з князями, які називали "рядом". Однак не варто 
перебільшувати значення цих документів. Міська демократія все ж 
мала обмежений характер, адже на вічах всім заправляли «лучшие 
мужи»: бояри і княжі дружинники, купецька та реміснича верхівка, 
не зважаючи на те, що формально у міських зборах брали участь усі 
громадяни вільного міста. 

«Українські міста і, головним чином Київ, переживали той 
самий процес боротьби з князівською владою та патриціатом, який 
відбувався в західній Європі і привів до утворення вільних міських 
громад у Франції, Німеччині, Італії. Із стислих слів літопису можна 
зробити висновок, що такою боротьбою була "перша революція   
1068 року», смерть Ізяслава, повстання і придушення його 
Мстиславом. Ще більшим було повстання 1113р.»2 

З середини XII ст. зміцнюється боротьба міщан за права міста. 
Відомі договори - "ряди" князів з народом, що датуються XII ст.3 

Суб'єктом сільського самоврядування виступала сільська 
громада - верв. Вона об'єднувала жителів кількох сусідніх сіл. Це, 
напевне, пов'язано з тим, що села були малочисельні, їх населення 
об'єднувалась у більші громади для вирішення спільних питань і 
захисту своїх інтересів. Верв мала землю у корпоративній 
власності, представляла своїх громадян у відносинах з іншими 
громадами, феодалами, державною владою. 
                                                 
1 З історії самоврядування та демократії у Києві (від княжої доби до нашого часу): Посібник для учнів 
старших класів: Котляр М.Ф., Левітас Ф.Л., Несторенко Л.С., Рубців В.П., Семашко О.М., Тараненко М.Г., 
Ткачук А.Ф., Чухліб Т.В. – К., 2000. – С.56-57. 
2 Див. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 Т. Т.1. До середини XVІІ століття. – К.: Либідь, 1992. – 
С.221-222. 
3 Тихомиров М.Н. Древнерусские города. – Москва, 1956. – С.141-147. 
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В ХІІ-ХШ ст. набуло поширення боярське землеволодіння, що 
привело до зменшення числа незалежних селян-общинників. 
Навпаки, зростає група селян, залежних від землевласників, які 
працюють на боярській землі, залишаючись вільними. 

В литовську добу елементи місцевого самоврядування 
зберігаються на селі і навіть отримують певний розвиток. В селах 
існували сільські громади. На чолі сільської громади стояв 
"старець", "отаман" або "староста", а при ньому громадська рада, 
"добрі люди" або "мужіє". Старосту та раду обирали на рік. 
Громада відповідала за сплату податків та видання злочинців. 
Старець з "добрими людьми" мав право суду, який відбувався на 
громадському вічі, званім копою, тому суд мав назву "копний суд". 
Деякі громади на підставі привілеїв були вилучені з адміністрації 
панських і навіть державних урядників.  

В згадувану добу селяни жили дворищами - громадками, це 
переважно родичі. Вони мали голову і членів («поплічників» або 
«потужників»). У всіх офіційних справах влада рахувалася тільки з 
головою. Дворища володіли землею у розмірі від 20 до 300 
десятин. За "Устави на волоки" 1528 р. дворище мало право мати 
20 десятин.   У цей час відбувається   поступовий   наступ   на   
селянську общину, обмеження її прав, привласнення її земель, 
закріпачення селян. 

Після входження українських земель до складу Великого 
Князівства Литовського елементи місцевого самоврядування в 
містах і містечках отримали подальший розвиток у формі 
війтівства. В цей час виникає досить складна система 
взаємовідносин між центральною владою, власниками міст та 
міськими громадами, яка була обумовлена статусом конкретного 
міста. 

Так, у великокнязівських містах спостерігався певний дуалізм: 
поряд з органами міського самоврядування функціонувала 
старостинська адміністрація - міський орган державної влади, 
який очолювався старостою, що призначався центральною владою. 
Очолював міське самоврядування війт. Його обирали на міських 
вічах, які в документах отримали назви: «громада», «копа», 
«купа»1. Міське самоврядування у формі війтівства набуває 
юридизації в Литовських статутах (1529, 1566, 1588), якими були 
узаконені міські віча. 
                                                 
1 Звідси право міської громади збиратися на віча отримало назву копного права. 
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У містах, що знаходилися в приватній або церковній 
власності, функціонувала замкова адміністрація, яку очолював 
призначений власником намісник, урядник, тіун тощо. 

За Люблінською унією 1569 р. була створена єдина держава - 
Річ Посполита.1 Вона поділялася на три провінції - Велику Польщу, 
Малу Польщу, до складу якої входила більша частина українських 
земель, і Литву. Провінції поділялися на воєводства і повіти, хоч у 
деяких воєводствах Малої Польщі поряд з повітами зберігалися і 
такі адміністративні одиниці, як землі. 

Дещо своєрідною адміністративно-територіальною і водночас 
господарською одиницею Речі Посполитої було староство. Воно 
жалувалося королем за службу. 

Українські землі, що перебували у складі Речі Посполитої 
адміністративно були поділені на шість воєводств: Руське 
воєводство, Белзьке, Волинське, Подільське, Брацлавське та 
Київське. 

Найнижчою ланкою адміністрації Речі Посполитої були   
волосні   і   сільські органи влади. Справами   волості   відав 
королівський волосний староста, якому був підпорядкований 
волосний писар. Певні самоврядні органи зберігалися тільки на 
селі. Тут всі питання вирішував сільський сход, що обирав 
сільського старосту. 3 часом ці органи втратили свій вплив, і на 
їхнє місце повітовими старостами стали призначатися управителі. 
На землях, які перебували у приватному володінні, управителів 
призначав сам власник. 

Адміністративний устрій міст і містечок на українських 
землях, порядок управління були досить строкатими. Форма 
управління містом у Речі Посполитій будувалася відповідно до 
категорій, до якої воно належало. У королівських та 
великокнязівських містах органи управління формувалися 
польським королем або великим князем Литовським. Представники 
державної адміністрації - воєводи і старости - призначали інших 
дрібних посадових осіб міської адміністрації. У великих 
королівських містах допускалися окремі елементи самоврядування. 
Тут верхівка міщанства мала право обирати «радовців», які були 
помічниками війта, що призначався центральною владою на 
необмежений строк.2 
                                                 
1 Див. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х Т. Т.1. – К., 2000. – С.122. 
2 Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т. Т.1, С. 130-131. 
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Управління у приватновласницьких містах та містечках 
перебувало в руках їхніх власників - магнатів, шляхти, церкви. 
Вони призначали свою адміністрацію, до складу якої входили 
старости, війти, каштеляни. В деяких приватновласницьких містах 
міщанам дозволялося обирати одно або двопалатні ратуші. 

Важливе значення для подальшого розвитку місцевого 
самоврядування в Україні мало магдебурзьке право. Воно набуло 
значного поширення в українських землях починаючи з середини 
XIV ст. Згідно магдебурзького права окремі міста України 
отримували самоврядування і право «між собою судитися і 
радитися». Відоме воно у вигляді збірників німецького права у 
польському перекладі. Найбільш авторитетним серед них був 
збірник під назвою «Статті магдебурзького права», виданий у 1556 
р. Бартоломієм Троїцьким. Слідом за цим збірником ним було 
підготовлено і видано ще п'ять книг, присвячених різним розділам 
міського права, їх розглядали як офіційну інтерпретацію 
магдебурзького права. 

Так, у 1518 p. аналогічне право було надане киянам з тим, щоб 
вони «вели свої справи так, як у тих привілеях їм написано і як 
визначає магдебурзьке право». Магдебурзьке право мало чітко 
виражений становий характер, який виявлявся у наданні привілеїв 
окремим пануючим верствам (шляхті, купецтву, верхівці 
ремісників) і, навпаки, в усуненні від участі в управлінні міськими 
справами нижчих верств городян. Незважаючи на зовнішню 
виражену автономію українських міст, де діяло магдебурзьке 
право, фактично вони не були цілком самостійними та 
незалежними. 

Магдебурзьке  право передбачало надання міській громаді 
права запровадити модель міського самоврядування на зразок 
управління німецьким містом Магдебургом і в деяких документах 
отримало назву німецького або саксонського права. 

Вперше магдебурзьке право було дароване Галицьким князем 
Болеславом-Юрієм в 1339 році українському місту Сянок, в 1356 
році його отримав Львів, а в 1374 - Кам'янець-Подільський. 
Поширення магдебурзького права в Україні значно прискорилося 
після входження її земель до складу Великого Князівства 
Литовського та Королівства Польського. Так, в 1432 р. 
магдебурзьке право надано Луцьку, в 1442 р. — Снятину, в 1444 р. 
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— Житомиру, в 1494 р. (1498 р.) - Києву1, в 1498 р. - Дубну, в1518 
р. - Ковелю, в 1547 р. - Берестечку, в 1564 р. - Брацлаву, в 1584 р. - 
Корсуню, в 1585 р. - Переяславу, в 1600 р. -Каневу, в 1640 р. — 
Вінниці. 

Магдебурзьке право надавалося місту або Галицьким князем, 
або Великим князем Литовським, або Королем Польським і 
оформлювалося так званими магдебурзькими грамотами, які 
відігравали таку ж роль, як хартії (статути) західноєвропейських 
міст. За формою та текстами оригінальних заголовків можна 
виділити дві групи таких грамот2: 

- з вказівкою про надання місту магдебурзького права3; 
- без такої вказівки. 
Відома, також, з історії група грамот - конформацій 

(підтверджень) магдебурзького права і один випадок позбавлення 
магдебурзького статусу міста - скасування в 1589р. магдебурзької 
грамоти, наданій Білій Церкві в 1588р. 

В містах з магдебурзьким правом громади були юридично 
вільними і несли як загальнодержавні повинності так і ті, які 
визначало міське самоврядування. До їх обов'язків входило 
утримання адміністрації, королівського війська, сплата грошових 
податків. 

Зауважимо, що магдебурзьке право давало жителям міст і 
певні права. Тобто вони наділялись правом побудови будинку для 
магістрату і правом держати трубача. І, що дуже важливо, міщанам 
дозволялось на нижніх поверхах таких будинків мати крамниці, 
хлібні засіки. В містах, де було багато приїжджих купців, 
знаходився гостинний двір. Міста мали, також, громадську лазню, 
шинок та млин. Всі доходи від них поступали в міську скриню, 
ключ від якої зберігався у одного з бурмістрів. З цих коштів йшла 
плата за надане магдебурзьке право, вносились податки і 
покривались інші витрати. Важливим привілеєм, що давало 
магдебурзьке право, було «право складу». Згідно цього права купці, 

                                                 
1 За деякими відомостями вперше магдебурзьке право було надане Києву Великим князем Литовським 
Вітовтом на початку ХV ст. (Див., наприклад: Чунаєв О. Розвиток міського самоврядування // Пам'ять 
століть. – 1999. - № 2. – С.5). 
2 Див. Ковальський М.П. Привілеї («листи») на магдебурзьке право містам України в книгах Руської 
(Волинської) метрики ХVІ- ХVІІ ст. // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування 
(історія і сучасність). Тези міжнародної науково-практичної конференції. – С. 90. 
3 Наприклад: «Право майдеборское мещанам чигиринським» (1592 р.), «Надання права майдеборського 
месту Островському» (1585 р.), «фундація в Михайлове права Майдеборского» (1592 р.) тощо. 
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які привозили товари в місто, мали продавати їх тільки в цьому 
місті і тільки оптом. 

Тобто, купівля-продаж в роздріб була монополією місцевих 
купців. Роздрібна торгівля приїжджим купцям дозволялась тільки в 
дні ярмарок. Отже, ярмарки та торги, що влаштовувались в містах, 
з одного боку, служили економічному розвитку міст, з іншого - 
служили збагаченню міщан. В грамотах на самоврядування 
вказувалась кількість таких ярмарок в містах. 

Ряд міст у XIV – XVI cт. було переведено на самоврядування 
на основі магдебурзького права, створеного за прикладом 
німецького міста Магдебурга й принесеного в Україну через 
Польщу та Угорщину. Цей процес знайшов законодавче відбиття у 
III Литовському статуті  1588 року, який поділяв міста на 
привілейовані й непривілейовані, тобто на ті, що мали 
магдебурзьке право, й на ті, що його не мали. 

Міське самоврядування, засноване на магдебурзькому праві, 
набуло на українських землях значного поширення. Наприкінці ХV 
ст. польський і литовський уряди за певну винагороду стали 
надавати окремим українським містам грамоти на «вільність», 
тобто переводити їх на самоврядування на основі магдебурзького 
права. Надання українським містам магдебурзького права згідно 
жалуваних грамот означало: 

а) відміну звичаїв та норм литовського, польського і руського 
права, що діяли раніше; 

б) скасування влади і суду державців стосовно міщан; 
в) створення органу самоврядування – магістрату (ради). 
В містах з магдебурзьким правом міщани обирали магістрат – 

адміністративний і судовий орган самоврядування. В українських 
містах магістрат теж складався з двох колегій – міської ради і лави. 

Склад міської ради (радці, райці) обирався щорічно. До 
складу ради, як правило, входили багаті міщани. Кількість радців, 
визначалася розміром міста і коливалася від 6 до 24 чоловік. Радці 
із свого складу обирали бурмістра, котрий головував на засіданнях 
ради. Підсумки виборів у королівських містах затверджував 
староста, а в приватновласницьких – пан міста. Варто зазначити, 
що нерідко ці службові особи, а також власники міст, самі 
призначали радців і бурмистрів. Наголошуємо, що міська рада була 
головним органом самоврядування. І саме вона виконувала функції 
міської влади і суду в цивільних справах. До того ж рада обирала 
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або призначала лавників і судового війта, а в деяких випадках і 
цехових старшин. Лава, що була судовим органом очолювалася 
війтом. На засіданнях лави інколи головував помічник війта – 
лентвійт. В українських землях суд лавників розглядав кримінальні 
справи міщан, а також претензії міщан до феодалів. В деяких 
містах цивільні справи міщан розглядала рада. А підсудності лави 
підлягали тільки кримінальні справи. При цьому вироки 
подавалися тільки на розгляд королю. 

Ведення процесу в містах з магдебурзьким правом було 
усним, гласним та змагальним. Саме судочинство велося 
польською або латинською мовами. 

У магістраті міста певні функції виконували і молодші 
урядники. Наприклад, до компетенції комісара були віднесені 
питання виконання рішень суду по переділу землі, встановленню 
межових знаків. До відання возного відносились справи, що 
стосувалися виконання доручень суду: доставка повісток, 
приведення правопорушників. Городничий, наприклад, слідкував 
за громадським порядком у місті. 

Вибори до магістратів міст здійснювалися щорічно у 
заздалегідь визначений день. У виборах брали участь всі жителі 
міста. Для членів міського самоврядування встановлювався віковий 
ценз – від 25 до 90 років. Ще однією умовою для кандидатів до 
ради було володіння нерухомим майном у місті, інакше кажучи 
«осілість». До влади в містах приходили, як правило, заможні 
міщани. 

Один з головних принципів магдебурзького права про річний 
термін перебування у складі ради в українських містах не 
дотримувався. Траплялось, що деякі посадовці перебували у складі 
ради 10 років. Все це вело до зловживання владою і, безумовно, 
викликало обурення з боку міщан і часто призводило до бунтів. 
Щоб заспокоїти громадськість в окремих містах створювали 
контрольні установи, котрі мали право розглядати міські рахунки. 
Так, у Львові була утворена «комісія 40 мужів», куди входили 20 
чоловік від купецтва і 20 від ремісників. 

Таким чином, магдебурзьке право в Україні надавало раді 
значних повноважень. Рада повинна була забезпечувати оборону 
міста і порядок в ньому, розглядати цивільні справи. Ще одним 
важливим напрямком діяльності міського самоврядування було 
вирішення питань господарського життя міста, а саме: рада 
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займалася розподілом податків між міщанами і контролювала їх 
своєчасні збори, регулювала торгівельні операції. Таким чином, 
протягом ХІV- ХVІ ст. магдебурзьке право розповсюдилось по всій 
Правобережній і в частині Лівобережної України. 

Адміністративному устрою українських міст на основі 
Магдебурзького права був притаманний такий елемент – як 
юридики, тобто відокремлені міські території, які в 
адміністративному і правовому відношенні повністю або частково 
контролювалися феодальними власниками. На юридики не 
поширювалася судово-адміністративна влада міського 
самоврядування. Тут управління від імені феодала здійснювали 
спеціальні посадові особи – війти й тіуни. Юридики існували у 
таких містах як Київ, Луцьк, Вінниця, Чернігів та інших. 

Хоча міське самоврядування за магдебурзьким правом в 
Україні не відігравало такої значної ролі, як у Центральній Європі, 
все ж воно залишило помітний слід у тодішньому суспільному 
житті: сприяло виділенню міського населення в окремий 
суспільний стан, утвердженню демократичних традицій, правової 
культури, зрештою, було одним з найважливіших чинників 
інтеграції українського суспільства в європейську цивілізацію.  
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РОЗДІЛ ІІ. Форми місцевого управління в часи  
національно-визвольної революції і Гетьманщини 

 
Наступний важливий етап розвитку самоврядування в Україні 

з другої половини XVII і до середини XVIII ст. пов'язаний з 
козацькою добою, а саме: полково-сотенним, військово-
адміністративним устроєм. Козацька форма державності та органів 
управління і самоврядування має свої особливості. Витоки її ми 
віднаходимо у запорізькій вільній спільноті, яка початково була 
стихійним утворенням вільних людей. 

Поселитися на Січ міг кожен бажаючий. Також вільно кожен 
міг і залишити Січ. Тут були селяни, міщани, шляхта, навіть 
представники знатних родів різних національностей. Новоприбулі 
змінювали свої прізвища, щоб затерти своє минуле і походження та 
унеможливити пошук і повернення тих, хто втік на Січ від 
панського гніту та сваволі місцевої влади, польської шляхти. Всі 
козаки були рівними, мали однакові права і звалися товаришами. 
Всі козаки, незалежно від віку і часу перебування на Січі, брали 
участь у загальній січовій раді, що вирішувала найважливіші 
справи. 

Рада вибирала гетьмана та головну старшину запорізьких 
козаків – кошового отамана, генерального суддю, генерального 
писаря, обозного, осавула. 

Найбільш повний і яскравий опис зборів козаків та ради 
знаходимо у французького історика XVIII століття Ж-Б Шерера. 

Рада козаків, як засвідчує він, збиралася щороку у перший 
день січня. На цій раді розподіляли річки та поля від порогів до 
річки Буг. Литаврист давав за наказом Кошового отамана сигнал, а 
кошовий брав прапор і ніс його на визначене місце поряд з 
церквою. Зачувши литаври, всі козаки збиралися на раду, кошовий 
виходив зі своєю булавою, генеральний суддя – з козацькою 
печаткою, писар зі своєю чорнильницею і осавул з малою булавою. 
Вони сідали без шапок посеред зборів, які вітали їх биттям у 
литаври та голосними викриками. 

Слово брав кошовий отаман і пропонував розділити річки та 
поля між козацькими куренями. Шляхом жеребкування 
вирішувалося, якими річками і землями буде користуватися кожен 
курінь. І ніколи козаки одного куреня не могли полювати чи ловити 
рибу на землі іншого, не діставши від нього спеціального дозволу.    
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Після розподілу земель і річок, кошовий вдруге брав слово і 
так звертався до них: «Парубоцтво, оскільки ми сьогодні святкуємо 
оновлення року, то ви, можливо, бажаєте, наслідуючи наші давні 
звичаї, подякувати вашій давній старшині і вибрати нову». Якщо 
козаки хотіли зберегти свою старшину, вони кричали: «Ви добрі та 
сміливі, керуйте нами й надалі»1. Тоді кошовий та інша старшина 
кланялася натовпу і розходилася по своїх куренях. 

Але, якщо козаки хотіли змінити свого кошового, вони діяли 
так. Кошовому оголошували, що він має залишити свою посаду. 
Він негайно приносив свою булаву, клав її в шапку, що лежала під 
прапором, кланявся зборам і повертався до свого куреня. Його 
приклад наслідували генеральний суддя, генеральний писар і 
осавул. Якщо хто-небудь із них був прийнятний для козаків, вони 
казали йому лишитися на посаді, і він лишався. 

Одразу ж приступали до виборів нового кошового. Козаки 
розподілялися по куренях, і коли у великих суперечках з гаміром і 
бійкою доходили до згоди кого обрати кошовим отаманом, то 
посилали до нього десять найзухваліших козаків. Ті приводили 
його на козацьку раду. Схвальні викрики і підкидання шапок угору 
засвідчували про обрання кошового і підносили йому булаву. І 
коли після двох відмов він приймав булаву, литаврист бив у 
литаври, а декілька найстаріших віком козаків брали трохи землі, 
розводили її снігом або водою і мазали обличчя нового отамана. 
Цим вибори кошового отамана закінчувалися, він приступав до 
виконання своїх обов’язків і мав діяти твердо, рішуче і розважливо, 
відповідно до встановлених козаками правил і порядків2. 

Друга рада скликалася на Великдень, щоб оновити старшину, 
але якщо її хотіли зберегти, то раду переносили. Коли ж хотіли її 
поміняти, то ті, хто був незадоволений старшиною, самі били у 
литаври і тим самим скликали козаків на раду. Почувши звуки 
литавр, крики і гомін, кошовий, генеральний суддя, генеральний 
писар і осавул з’являлися на раду. Кошовий брав слово і запитував: 
«Парубоцтво, навіщо ви зібрали військо?» Козаки йому 
відповідали: «Батьку, клади булаву, ти нездатний нами керувати.» 
Потім вони перераховували всі скарги до нього. Якщо вони хотіли 
скинути одного з трьох інших командирів, вони називали його і 

                                                 
1 Ж-Б Шарер. Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців України або Малоросії. Київ. «Український 
письменник». 1994, ст. 161-163. 
2 Там же, С. 161-163. 
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додавали: «Цей поганий хлопець уже досить поїв компанійського 
хліба.» Здіймався безладний галас, бурхливі суперечки, а кошовий 
та інші старшини відмовлялися від своїх посад і йшли до своїх 
куренів. Частину старшини козаки могли залишити на своїх 
посадах, а інших обирали так, як було сказано раніше1. 

Козаки також збиралися на ради перед кожним початком 
походу. Найбільш промовисто викладено підготовку і проведення 
такої ради козаків Запорозької Січі Д.І.Яворницьким в «Історії 
запорізьких козаків» з нагоди початку національно-визвольної 
війни проти Польщі. 

За попередньої домовленісті Богдана Хмельницького з 
кошовим отаманом Запорізької Січі, після укладання угоди з 
перекопським мурзою Тугай-Беєм про військову підтримку 
запорізьких козаків у війні проти Польщі, увечері 18 квітня 1648 
року, після заходу сонця, в Січі, по старому запорізькому звичаю, 
ударили із трьох найбільших гармат, щоб зібрати на раду кінне 
військо, що знаходилося далеко в лугах біля Січі. На другий день, 
рано вранці, постріл із трьох гармат повторився, ударили в котли. 
Це був сигнал до збору на раду всіх козаків-запорожців. На раду у 
звичайному місці біля січової церкви зібралось біля тридцяти 
тисяч. Всі не могли вміститися на січовому майдані. Тоді кошовий 
отаман разом з Богданом Хмельницьким і всіма козаками вийшли 
за стіни січової фортеці і розмістилися на більш просторому 
майдані. 

У своєму слові до козаків, Богдан Хмельницький закликав їх 
до військового походу проти поляків за обіди і утиски, які вони 
чинили козацькому війську і всьому українському народу. Було 
сказано, що військові дії проти поляків підтримує кримський хан 
Іслам-Гірей, що прислав знатного мурзу, Тугай-Бея з чотирма 
тисячами орди і залишив у себе заложником старшого сина 
Хмельницького – Тимофія. Почувши це, військо відповіло: «Слава 
і честь Хмельницькому! Ми, як стадо без пастуха; нехай 
Хмельницький буде нашим головою, а ми всі, скільки нас тут є, всі 
готові йти проти панів і допомагати Хмельницькому до останньої 
втрати живота нашого.» Після цього, кошовий отаман послав за 
військовими клейнодами, щоб вручити їх Хмельницькому перед 
усім військом запорізьким: хоругви, подаровані Владиславом IV, 
                                                 
1 Ж-Б Шарер. Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців України або Малоросії. Київ. «Український 
письменник». 1994, ст. 163-165. 
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бунчук, срібну, позолочену, оздоблену дорогоцінним камінням 
булаву, печатку срібну і великі котли. Тим самим військо 
запорізьке визнало і оголосило Богдана Хмельницького своїм 
гетьманом і заявило про готовність усіх, хто був у Січі, іти з ним на 
війну проти поляків1. 

А уже в травні цього ж року війська Богдана Хмельницького 
отримали блискучі перемоги під Жовтими Водами і Корсунем, 
наголову розгромивши поляків. 

Ще одна козацька рада могла, у разі потреби, збиратися на 
Покрову святої Богородиці на початку жовтня і вирішувати будь-
які питання, вимагати переобрання кошового або кого-небудь із 
старшини. 

Слід зауважити, що кошові отамани змінювалися часто. З 
1591 по 1775 роки вони обиралися 96 разів, 57 з них були 
кошовими всього один рік, а то і того менше. І тільки кошовий 
отаман Федір Лютий обіймав цю посаду 5 років, а Іван Сірко, 
Грицько Федорів-Лантух і Петро Калнишевський – по 10 років. 
Інші кошовими були від одного до трьох років2. 

Варто сказати, що кошовий або хто-небудь із головної 
старшини запорізьких козаків, яких було скинуто, йшли жити в 
одному курені із старими козаками. Проте до колишнього 
кошового завжди ставилися з такою повагою, як і тоді, коли він був 
при владі. 

До всього треба додати, що військо запорізьке, яке перебувало 
у Січі, було багаточисельним. Як раніше зазначалося, тільки у 
виборах гетьманом Богдана Хмельницького брало участь більше 30 
тисяч козаків. 

Військо поділялося на курені, між якими було розподілено 
козаків за місцем їх походження. У кожному курені був отаман. 
Курінних отаманів обирали і скидали у такий же спосіб, як 
кошового отамана і кошову старшину. 

Все це дає підстави стверджувати, що упродовж існування 
Запорізької Січі тут склався власний військовий і соціальний 
устрій, де всі козаки вважалися за  рівних і мали однакові права, 
брали участь у козацьких радах. Всі посади у козацькій громаді 
були виборними, всі вибрані несли персональну відповідальність за 

                                                 
1 Д.І.Яворницький. Історія запорізьких козаків. Т.2., Київ. Наукова думка, - С. 179-180. 
2 Там же. 
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свої дії, і у будь-який час могли бути скинуті з обійманих посад, а у 
випадку скоєння злочинів – могли бути засуджені до страти. 

Таким чином, громадський лад у них ґрунтувався на 
самоорганізації і на основах демократії, які взагалі були притаманні 
українському суспільству XVII – XVIII ст. Людей об’єднувала не 
лише сила державної влади, а в першу чергу духовна, морально-
психологічна та релігійна спорідненість. Зародком і зразком такої 
форми правління була Запорізька Січ. Це була своєрідна структура 
державності суть якої вбачається у самоврядній структурі народної 
оборони і самоорганізації населення. 

Козацьке самоврядування, яке склалося на Запорозькій Січі, 
стало зародком майбутньої української козацької державної 
організації. Держава формувалася в ході Української національної 
революції і Визвольної війни українського народу середини ХVII 
ст. під проводом Б. Хмельницького. Необхідно наголосити, що 
процес творення української козацької держави відбувався аж ніяк 
не стихійно. Ведучи справу розбудови держави, її фундатор і 
перший глава Б. Хмельницький діяв послідовно і цілеспрямовано. 
Так, у червні 1648 року, тобто, уже після перших значних 
військових перемог, він на старшинській раді – дорадчому органі 
при гетьмані, затвердив перший документ, що мав чітко 
регламентувати хід і конструкцію цього процесу. Мова йде про 
статут «Про устрій Війська Запорозького». В статуті визначалася 
структура і компетенція всіх органів, що перетворювалися на 
апарат публічної влади. 

З цього часу повноваження публічної влади в Україні – 
Гетьманщині передавались органам управління козацтвом. Як 
відомо, система цих органів складалася з трьох рівнів-урядів: 
генерального, полкового, сотенного. Найменша ланка запорозького 
війська – курінь свого уряду не мала. Курінь представляв село 
або/чи містечко і очолювався курінним отаманом. 

Треба мати на увазі, що формування української держави 
здійснювалося в ході визвольної війни, тобто в бойових умовах, 
що, на погляд багатьох дослідників, і обумовило її форму. Мова 
йде про те, що для виконання державних функцій 
пристосовувалася готова, вже перевірена життям військово-
адміністративна, полково-сотенна організація українського 
козацтва. В умовах, коли треба було об’єднати та в екстремальних 
умовах провести мобілізацію народу на боротьбу за своє 
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визволення така організація адміністративно-територіального 
устрою, була найбільш ефективною, повністю відповідала тій 
ситуації, стала єдиною політико-адміністративною та судовою 
владою в Україні. 

Суть цієї політико-адміністративної влади полягає у тому, що 
на першому рівні, тобто на самому верхньому її щаблі знаходилася 
Генеральна (військова) рада, яка обирала гетьмана і генеральну 
старшину, на наступному – полкова рада, яка відала обранням 
полковника і полкової та сотенної старшини, а на третьому – 
сотенному, знаходились сотинники та їх помічники. 

Таким чином, було створено новий адміністративно-
територіальний устрій козацької української держави. З того часу, 
полк, що становив військову одиницю і об’єднував козаків певної 
території, набув значення округу, а полковник об’єднав військову 
та адміністративну функцію, ставши головою цивільної 
адміністрації. Таким чином, полки і сотні були військовими 
одиницями і користувались військово-адміністративним 
самоврядуванням. Прикметно, що ця військово-адміністративна, 
полково-сотенна організація не вступила в протиріччя з 
традиційним місцевим самоврядуванням, у тому числі і, зокрема, 
заснованому на магдебурзькому праві. При цьому зауважимо, 
спочатку полкова рада мала широкі владні повноваження і могла не 
тільки припинити сваволю полковника чи полкової старшини, а й 
усунути їх від влади. Рівнозначно це стосувалося сотника та його 
помічників. Завершеного вигляду полково-сотенний устрій набув 
за Зборівською угодою 1649 року. За її умовами всі урядові посади 
на території Чернігівського, Київського, Брацлавського воєводств, 
що відійшли під юрисдикцію Війська Запорозького, мали обіймати 
православні шляхтичі. Таким чином, українці отримали свою 
суверенну владу, тобто саме той атрибут державності, якого не 
доставало Війську Запорозькому. 

Проведена реформа привела до поділу території названих 
вище воєводств на окремі адміністративні округи, що називалися 
полками. Новаційний підхід уряду Б. Хмельницького при 
закладанні нової адміністративної структури українських земель 
полягав у тому, що козацькі полки і сотні мали значно менші 
території, ніж воєводства і повіти Речі Посполитої, а тому і 
адміністративним органам було легше ними управляти. Перевагою 
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нової адміністративної системи стало те, що накази з Чигирина 
(гетьманської столиці) швидко доходили до місцевих урядників. 

Таким чином, полковий адміністративний поділ означав, що 
командир полку-полковник одночасно очолював адміністративний 
округ, що дістав ідентичну назву – полк. Отже, полковники ставали 
не тільки командирами військових одиниць, а й головами 
адміністрацій, управління фінансами, були вищою судовою 
інстанцією у своєму окрузі. Кожен полк іменувався за назвою міста 
чи містечка, де зосереджувалася полкова адміністрація, до складу 
якої входили полковники, полкова старшина, полкова канцелярія. 

За умовами Зборівської угоди 1649 року між гетьманом 
Богданом Хмельницьким та польським королем Яном ІІ 
Казимиром Українська козацька держава втратила певну територію 
і козацьке військо у кількості 40 тисяч козаків відтепер мало 
базуватися на теренах 16 полків, а саме: Чернігівського, 
Чигиринського, Білоцерківського, Корсунського, Черкаського, 
Уманського, Брацлавського, Кальницького, Канівського, 
Київського, Переяславського, Кропивнянського, Миргородського, 
Полтавського, Прилуцького, Ніжинського. Окремі козацькі полки 
були переформовані у відповідні сотні. 

З часом адміністративно-військова структура зазнавала 
певних змін. За своєю територією та кількістю козаків і 
громадянства, полки були не однаковими. Так, старі полки займали 
територію у 2-3 тис. км2, а полки, що постали в революційні роки 
були значно більші. І в наступні часи полки зазнавали 
неодноразових  змін, що зумовлювалось розвитком як міжнародної 
ситуації, так і певними політичними процесами в самому 
Гетьманаті. 

Виконавчим органом влади на території полку була полкова 
канцелярія. Полкові канцелярії відали військовими, 
адміністративними, судовими та нотаріальними справами. Саме тут 
зосереджувалося діловодство полку. Полкові канцелярії  у 
військових справах залежали безпосередньо від гетьмана та 
Генеральної військової канцелярії. Полкові канцелярії, як правило, 
знаходилися в будинку полковника, інколи в магістраті. 

Полкові канцелярії були зобов’язані зберігати кампути-списки 
полкових козаків. Відали ними полкові осавули. З 20-х років XVIIІ 
ст. був заведений порядок, за яким спеціальні уповноважені – по 
два бунчукових товариші і по два ревізори складали списки по 
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сотнях і куренях. Списки фіксували відомості про проходження 
козаками військової служби, їх господарське становище. 
Запроваджені в роки Визвольної війни українського народу 
середини XVII ст., кампути мали значення юридичних актів, в яких 
зазначалася приналежність особи до козацького стану. 

Полкова канцелярія зосереджувала у себе та із неї виходили 
різноманітні документи – універсали, накази, листи полковників, 
ордери, різні рапорти і донесення, інструкції і т. ін. Все фіксувалося 
в кількох спеціальних книгах, а саме: в книгах записів царів та 
Малоросійських колегій, протокольних книгах указів, одержаних 
від Генеральної військової канцелярії, ордерів, інструкцій, 
рапортів, вхідних і вихідних документів. Важливе місце в 
діловодстві полкових канцелярій займали нотаріальні документи: 
заповіти, дарчі, акти купівлі-продажу, складання і видача копій з 
різних документів і т. ін. 

Контроль за веденням справ полковою канцелярією 
здійснювали полковники та Генеральна військова канцелярія. Вона 
ж визначала форму і зміст ділових паперів полкової канцелярії. 

В полкових канцеляріях велись спеціальні книги, заведені для 
реєстрації наданих маєтностей та іншої власності. Відомості про 
надані документи на право власності надсилались до Генеральної 
військової канцелярії. Серед гострих земельних питань, які 
вирішували полковники були і питання про розмежування спірних 
маєтностей. Не рідко ці питання вирішувались гетьманом чи/або 
Сенатом. 

Полковий уряд відповідав за утримання в належному стані 
доріг, мостів, гребель, первозів і т. ін. В особливих ситуаціях 
справою шляхів сполучення займались самі полковники. Існувала і 
мостова охорона, яка складалася із трьох караульних, яких 
призначав сотник, в інших випадках війт. На переїздах полкові 
шафарі вели спеціальні збори, тобто виконували фіскальні функції. 

У другій половині XVIIІ ст. на полковників покладалися 
функції контролю за зовнішньою торгівлею. Царський уряд 
вимагав, щоб до Росії з Гетьманщини не попадали заборонені 
товари і не завдавали збитків російській внутрішній торгівлі. 
Особливо це стосувалося ввозу тютюну та вина. Полковники  
також мали не допускати вивіз в інші країни (у першу чергу до Речі 
Посполитої) коней, биків, хліба, вина і т. ін. 
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Полковий уряд контролював розвиток і внутрішньої торгівлі 
на підвладній йому території. Так за правилами митного статуту 
іноземні купці повинні були продавати свій товар тільки оптом, 
купці ж із селян мали вести дрібну торгівлю. Правда, це 
положення, як правило, не виконувалось. Полкові канцелярії 
широко користувалися правом визначення місця і часу проведення 
ярмарків на полковій території. Та остаточне вирішення питання 
залежало від Генеральної військової канцелярії, куди повинен був 
звертатися сам полковник. Проведення ярмарків давало великий 
зиск для полкової адміністрації, але й накладало на неї ряд 
господарських, поліційних та інших функцій. 

Зразу ж після отримання дозволу полкові та міські урядовці 
повинні були організувати облаштування або будівництво 
гостинних дворів, складських приміщень для іноземних купців, 
котрі прибували із сусідніх держав. Крім іншого, необхідно було 
забезпечити охорону, встановити правила торгівлі, збір мита, 
здійснювати контроль за метрологічною службою, забезпечити 
стягнення вагового, помірного, повідерного та інших торгівельних 
податків. У містах і селах на території полку, де відбувалися 
ярмарки, діяли місцеві стандарти мір довжини, ваги, ємкості 
сипких товарів та рідин. Тому там зберігалися місцеві зразки мір 
які, як правило, застосовувалися тільки у сфері постійної торгівлі. 

За порядок на ярмарках і базарах відповідала полкова і 
сотенна старшина. Предметом її особливої уваги були шинки. 
Наголосимо, що прибутки від торгівлі на території полку 
надходили до полкової канцелярії. А це була плата за в’їзд на 
полкову територію (індукта), за виїзд (евекта), збори від кожної 
діжки вина (покуховне), від кожного возу (возове), за діжку, що 
скотили з воза (скатне), за продажу напоїв відрами (повідерне), за 
продажу меду, риби, тютюну та ін. – десятину. 

Канцелярії призначали із старшини спеціальних осіб для 
стягнення так званого ярмаркового збору. Найбільші прибутки 
надходили від важниць. Саме за право володіння ними виникали 
конфлікти між полковниками та ратушними або/чи 
магістратськими урядовцями. 

Дещо інші правила діяли на ярмарках, що відбувалися на 
монастирській території. Тут порядкували монастирські базарні 
наглядачі. 
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Охорона порядку в місцях масового скупчення людей під час 
ярмарків, виборів старшини, обрання духовенства у храмові свята, 
покладались на загони полкового війська, які надсилала полкова 
старшина. Такі ж загони за направленням полковника 
втихомирювали народні заворушення. Ними, як правило, 
командували полкові старшини. Інколи, для ліквідації особливо 
великих масових заворушень, полковий уряд, в особі полкових 
канцелярій, звертався до російських драгунських підрозділів, яких 
особливо боялося місцеве громадянство (російські драгуни були 
відомі своєю особливою жорстокістю). 

Адміністративно-поліцейські функції, як показано вище, 
також були у віданні полково-сотенного управління. В кінці XVII 
ст. полкові канцелярії зосередили уже в своїх руках обов’язки 
поліцейських установ. А їх рішення стали обов’язковими для 
магістратів і ратуш. У XVIIІ ст. адміністративно-поліцейські 
обов’язки полкових канцелярій не викликали сумнівів ні царських, 
ні гетьманських урядовців. Часто у пошуках російських кріпаків-
утікачів царські урядовці зверталися прямо до полковників. Справи 
про затримання і повернення утікачів займали провідну роль у 
поліцейській діяльності полкових канцелярій, що і було 
зафіксовано в українському праві того часу. 

Запровадження паспортної системи, а з 1722 р. обов’язкове 
пред’явлення паспортів, були покликані вести активний розшук 
російських кріпаків, що рятувалися втечею, і повернення їх 
поміщикам. Ефективність паспортної системи в Гетьманщині 
значно посилилась, коли з 30-х років XVIIІ ст. право видавати 
паспорти було покладено тільки на полкові канцелярії. 

Полкові канцелярії вели окремі списки про наявність в полку 
громадян інших національностей. На полкові канцелярії був 
покладений обов’язок проводити переписи населення. Цим 
займалися призначені Генеральною військовою канцелярією 
значкові товариші на кожний полк і полковий канцелярист або його 
помічники – підканцеляристи. 

Після ліквідації гетьманства 1764 р. полкові канцелярії 
позбавляються права проводити переписи населення. 

Пожежна безпека також входила до відання полкової 
канцелярії. Відповідальність за пожежну безпеку покладалась на 
городових отаманів, котрі призначалися полковою канцелярією і 
отримували відповідну платню, а з другої половини XVIIІ ст. 
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обиралися з числа міських урядовців. На скільки серйозною була 
проблема пожежної безпеки видно хоч би з того, що городничий 
щороку доповідав полковій канцелярії про стан справ у цій царині 
та просив обрати йому помічників. А на боротьбу з пожежею 
піднімались всі козаки під керівництвом сотників та десятників і 
все населення міста або/чи містечка. 

Певний вплив на полковий уряд, зокрема на діяльність 
полкових суддів мало місцеве духовенство. Воно брало участь у 
полковому судочинстві, а саме: у розгляді справ про вбивство та 
прилюбодійство. 

Більш вагомою була діяльність духовенства у справі 
шкільництва та благодійництва. Полковий уряд цю сферу життя 
полкового населення повністю поклав у відання священників та 
приватного благочиництва. Крім того, не без впливу духовенства, 
полковники робили певні кроки у боротьбі з пияцтвом, особливо у 
святкові і недільні дні, забороняючи відкривати шинки до 
закінчення богослужіння. Духовенство допомагало полковому 
уряду у справах моралі, не схвалюючи певні молодіжні розваги і 
вечорниці. 

Варто зауважити, що полкова старшина переважно не 
втручалася у культові справи, обрання духовенства та призначення 
на приход священників. Проте випадки такого втручання, особливо 
з боку полковників, були. 

У XVIIІ ст. зросли обов’язки полковників у галузі 
адміністративно-господарського управління. Зокрема, діяльність 
цехів у містах проходила з відома і певного контролю полковників, 
котрі підтверджували цехові статути своїм підписом та печаткою. 

Зазначимо, що полкове управління здійснювалось не без 
втручання з боку російських воєвод і комендантів, які перебували в 
українських містах. Це втручання набирає силу з часів Петра І, 
після 1709 року і закінчується повним скасуванням полково-
сотенного адміністративно-територіального устрою Катериною ІІ 
1781р. 

Сотенне управління складало нижчий рівень військово-
адміністративного устрою Гетьманщини. Сотні були створені у  
XVII ст. і їх кількість у полках була не однаковою. Сотні підлягали 
полковій адміністрації. До кожної сотні входило кілька містечок і 
багато сіл. Варто наголосити, що полковий адміністративний 
устрій дублювався на сотенному рівні. Там владні повноваження 
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здійснювали сотник, який був повним господарем на своїй 
території, також його помічники – сотенна старшини. До складу 
сотенної старшини входили: сотенний писар та осавул, сотенний 
хорунжий та курінний отаман. Сотенний уряд здійснював 
безпосереднє керівництво сотнею і цією адміністративною 
територією. 

Дещо окремо стоїть інститут городових отаманів. До 
обов’язків городового отамана  входили прерогативи 
адміністрування в гетьманській резиденції чи в полковому центрі 
без втручання у військову сферу. Проте вплив цих урядовців був 
значним. Відомості про городового отамана в реєстрах старшини 
йшли, як правило, після сотника полкової сотні, перед курінними 
отаманами, сотенною старшиною. Інколи городовими отаманами 
ставали старшини, які в свій час обіймали високі посади 
полковників і генеральної старшини. 

Певну допоміжну роль у низовій адміністрації відігравали 
місцеві ради. Вони скликалися старшиною з метою обговорення і 
вирішення невідкладних адміністративних та військових справ, що 
мали особливе значення. 

Сотенну старшину на посади призначали полкові канцелярії. 
Вони ж і давали їй різноманітні доручення. 

Царською Постановою 1781 р. про заснування губерній було 
ліквідовано полки і сотні як адміністративно-територіальні 
одиниці. А указ військової колегії Російської імперії від 1783 р. 
ліквідував 10 лівобережних козацьких полків. Замість них було 
створено регулярні російські кавалерійські полки. 

Отже, в кінці XVIIІ ст., з ліквідацією полково-сотенної 
військово-адміністративної системи і автономних органів 
місцевого самоврядування на Лівобережжі припинила своє 
існування і сама Українська автономна гетьманська держава. 

Українська національна революція справила неабиякий вплив 
на міське самоврядування другої половини XVII-XVIIІ ст. Нова 
гетьманська влада, а також полковники і сотники, які розмістили 
свої канцелярії в багатьох містах і містечках починають 
співпрацювати з міськими громадами. Так за гетьманським 
універсалом від 8 червня 1652 року Київ брався під захист і 
охорону нової влади. Тут, в універсалі, Б.Хмельницький вперше 
називає Київ «місто наше стольне». При цьому наголосимо, що 
жителі Києва, як і жителі інших міст України, підтримували нову 
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владу на чолі з гетьманом, вступали до війська та брали участь у 
воєнних діях, виробляли та постачали зброю і боєприпаси, 
забезпечували, разом із сільським населенням, народну армію 
продовольством. Український гетьманський уряд, попри 
новостворений полково-сотенний адміністративно-територіальний 
поділ, не став руйнувати традиційного міського самоврядування. 
Жителі Києва, Вінниці, Глухова, Гадяча, Козельця, Новгород-
Сіверська, Ніжина та інших міст продовжували користуватися 
магдебурзьким правом. В цей час в Україні нараховувалось понад 
1000 міст. В більших містах проживало 10-12 тис. чоловік1. В 
козацьку добу в Україні склалося кілька типів міського 
самоврядування. До першого типу відносились міста, які 
користувалися магдебурзьким правом. До другого – міста, які 
управлялись ратушами. До третього належали малі міста і містечка 
без окремого постійного органу управління. Самоврядування в 
таких містах і містечках здійснювалось за принципом сільських 
громад, а саме: через обрання війта або/чи отамана і урядування 
здійснювалось згідно звичаєвого права. 

Міські жителі-міщани в Україні XVII-XVIIІ століття умовно 
поділялися на такі основні групи: 

- міська верхівка – козацька старшина, шляхта, багаті купці, 
вище духовенство, реміснича верхівка; 

- середній прошарок, так зване бюргерство – заможні купці, 
цехові ремісники, козаки, міщани; 

- найменш заможні міські низи, міська біднота – дрібні 
торгівці, підмайстри, бідні ремісники, безземельні козаки, робітні 
люди, найманці. 

Міста, що мали магдебурзьке право, одержане в більшості ще 
від польського короля і підтверджене згодом гетьманами або/чи 
царським урядом, користувалися самоуправлінням, тобто мали 
власний орган самоврядування магістрат, податковий і судовий 
імунітет, право власності на землю, ремісничі та торговельні пільги 
і т. ін. За магдебурзьким правом встановлювався порядок обрання 
міських властей, їхні управлінські функції, основи цивільного та 
кримінального права, норми оподаткування, регламентування 
діяльності ремісничих цехів і купецьких об’єднань, тощо. На чолі 
міського самоврядування стояв війт, який мав «містом радити і 
                                                 
1 З історії самоврядування та демократії у Києві (від княжої доби до нашого часу): Посібник для учнів 
старших класів; Котляр М.Ф. та ін. – К., 2000. – С. 97. 
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правити волосчанами, здавна до міста належачими…і їх судити, 
порядки винайдовити». В козацькій державі війта  обирало все 
громадянство міста, а затверджував гетьман. Війт обирався 
довічно. Найвищим органом міського самоврядування 
магдебурзьких міст були виборні магістрати, які складалися з ради 
(райці, радці на чолі з бурмистром) і лави, або лавничого суду. Рада 
відала адміністративно-господарськими справами: міським 
господарством, організацією оборони міста, збиранням торгових 
мит, підтриманням зв’язків із гетьманською адміністрацією та 
царськими воєводами. Лавники на чолі з війтом вершили 
судочинство по цивільних і кримінальних справах, виносили по 
них вироки, аж до суду «на горло», тобто на смерть. 

Певне напруження між новою владою і міським 
самоврядуванням з’явилось тому, що частина міщан стала 
козаками і перейшла під владу полковника, сотника або городового 
отамана, в наслідок чого у містах нерідко виникали конфліктні 
ситуації, породженні двовладдям. Крім того, козацька 
адміністрація нерідко втручалась в діяльність міського 
господарства, захоплювала міські землі, сіножаті, громадські 
будівлі, шинки, а міська верхівка, захищаючи давні привілеї, 
намагалася поширити свою владу і на міських козаків. Управління 
малих містечок, населення яких не володіло правами магдебурії, 
зосереджувалося у ратуші, де всі повноваження належали 
ратушному уряду у складі війта та 2-3 бурмістрів. В збірнику 
законів XVIIІ ст. «Права, за якими судиться малоросійський народ» 
з цього приводу зазначено: «В ратушах городов не 
упривілейованих, в тих же ратушах повинно бути війту одному, а 
трьом тільки бурмистрам». 

Діяльність магістратів і ратуш в козацькій Україні досить 
чітко регламентувалась. Так, засідання органів самоврядування –
магістратів, відбувалося, як правило, один раз на тиждень. А, 
наприклад, адміністративний орган магістрату – рада, щорічно 
мала складати звіти про всі міські прибутки перед «визначнішими» 
людьми міської громади. Засідання ратушних посадовців – війта та 
бурмістрів, відбувалися теж щотижнево. Найбільшими 
повноваженнями у магістратах і ратушах наділявся війт. Це 
виразно регламентувалося правовими актами у XVIIІ столітті: 
«Війт, як начальник і судія… має владу тим городом правити…». 
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При цьому наголошується, що це управління має здійснюватися за 
«радою інших урядників і знатних міщан». 

Зазначаємо, що війти, бурмистри, радці, лавники та інші 
урядники згідно головному документу національного права XVIIІ 
ст. «Права, за якими судиться малоросійський народ» повинні були 
вибиратися. А вибори відбувалися «при зібранні… всього 
поспільства вільними їх голосами»1. Та з середини XVIIІ ст. 
російський уряд ліквідував виборність посади війта. Після цього, 
на цю посаду призначалися вірні царизму посадовці. 

 А в 1785 році Катерина ІІ скасувала магістрат, що суттєво 
обмежило магдебурзьке право в Україні.  

В другій половині XVIIІ ст. на українських землях 
відбуваються  великі суспільно-політичні зміни, що вирішальним 
чином вплинули як на центральне, так і на місцеве управління 
українською державою. 

Становище селян дедалі гіршало. Панщина, яку І.Мазепа 
встановив 2 дні на тиждень, збільшилася до 4-5 днів. Поступово 
селяни втрачали право вільного переходу від одного власника землі 
до іншого. У 1760 році гетьман К.Розумовський дозволив 
переходити селянам на нове місце тільки за згодою пана, власністю 
якого він був. При цьому все майно селянина переходило до 
попереднього власника2. Царським указом від 3 травня 1783 року 
перехід селян від одного власника до іншого було заборонено3. 

Цим фактично була ліквідована система місцевого 
самоврядування в селах і містечках, оскільки селяни перестали 
бути власниками землі, самі стали власністю поміщиків разом із 
селами і містечками в яких вони проживали. На поміщиків 
покладалися обов’язки по постачанню продовольства та 
опікуванню селян, відповідальність за внесення селянами 
державних подажей і виконання ними грошових та натуральних 
повинностей, обов’язки клопотання за селян у цивільних і 
кримінальних справах та відповідальність за сплату штрафів, мита 
та інших казенних стягнень. Селяни були позбавлені всіх прав і 
свобод, які вони мали за часів Гетьманщини. Натомість в 1785 році 
в «Грамоті про вільність дворянства» право самоврядування було 

                                                 
1 Всіх громадян 
2 Н.Полонська-Василенко. Історія України. - Київ: Либідь, 1993. – С.178 
3 Історія України. Збірник документів і матеріалів. - Київ, 2008. – С.272 
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надано українській шляхті через дозвіл організацій губернських і 
повітових дворянських зібрань з правом петицій до царя. 

У 1763 році найближче старшинське оточення гетьмана 
України Кирила Розумовського склало царському уряду петицію, в 
якій просило, щоб гетьманство зробити спадковим у роді 
Розумовських. Цим, на їх думку, гарантувалося збереження 
державної природи України-Гетьманщини на подальші часи. Це 
добре розуміла Катерина ІІ, яка хотіла, щоб «саме ім’я гетьманів 
було забуто». Цариця запросила гетьмана і запропонувала йому 
зректися булави. Розумовський погодився1. Цим самим 
гетьманство було скасоване взагалі. Управління Україною 
Катерина ІІ віддала Малоросійській колегії, керівництвом якої 
опікувався генерал-губернатор Рум’янцев-Задунайський, якому в 
інструкції наказано усувати всякі особливості українського устрою, 
протидіяти автополістичним намаганням козацької старшини2. 

В 1781 році Гетьманщину поділено на намісництва (губернії): 
Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське, що разом утворювали 
Малоросійське генерал-губернаторство. В губерніях заведено 
загальноросійські адміністративні і судові установи, тим самим і 
одночасно скасовані автономні установи. В 1782 році була 
ліквідована Малоросійська колегія. В 1783 році скасовано старий 
козацький устрій і козацькі полки переформовані в регулярні 
карабінерні полки російської армії3. 

Цим закінчилася Гетьманщина. З давнього її устрою 
залишилися тільки старі закони – Литовський статут та 
магдебурзьке право. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Л.Окішлевич. Лекції з історії українського права. – Мюнхен, 1947, - С.30-31. 
2 І.Крип’якевич. Історія України. – Львів, Світ, 1992. – С.242. 
3 Там же, - С.243. 
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РОЗДІЛ IІІ. Реформи місцевого самоврядування в 

українських землях другої половини XIX - 
 початку ХХ століття 

 
У середині ХІХ століття Російська імперія, у складі якої було 

майже 80% українських земель, переживала глибоку кризу. 
Відчувався занепад господарства, технічна відсталість, низький 
рівень освіченості, криза організації праці, зміцнення 
авторитарності влади, зростання централізму, бюрократизації 
управління, відчудження широких верств від участі в державному 
та місцевому управлінні, наростання соціальної напруженості. 

Ці та інші проблеми Російської імперії яскраво висвітлила її 
поразка в Кримській війні. Вона стала каталізатором процесу 
реформ в Росії. 
  Найважливішою причиною реформ стала неспроможність 
кріпосної системи на селі, через низьку продуктивність праці 
кріпаків, забезпечити прибутковість поміщицьких та власних 
господарств. 

Кріпосне право було скасоване царським маніфестом 19 
лютого 1961 року і в  «Загальному положенні про селян, звільнених 
від кріпосної залежності». Звільняючи селян від кріпацтва, 
законодавство залишало землю у власності поміщиків. Селянам 
надавалося право користування садибами і польовим наділом, але 
за це вони мали відробляти панщину або сплачувати гроші. Лише 
після оформлення між поміщиком і селянином угоди про його 
перехід і викуп, колишні кріпаки переходили в розряд селян-
власників. 

Після набрання чинності вище зазначеного положення з 
поміщиків знімалися: 1) обов’язки по постачанню продовольства та 
опікуванню селян; 2) відповідальність за внесення селянами 
державних податей і виконання ними грошових та натуральних 
повинностей; 3) обов’язок клопотати за селян у справах цивільних і 
кримінальних; 4) відповідальність за них у всіх казенних 
стягненнях. 

У відповідності з пунктом 23 цього Положення селянам, які 
вийшли з кріпосної залежності, надавалося право: 1) проводити 
вільну торгівлю без взяття торгівельного свідоцтва і без сплати 
мита; 2) відкривати і утримувати на законній підставі фабрики і 
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різні промислові, торгівельні та ремісничі підприємства; 3) 
записуватися у цехи, займатися ремеслами у своїх селищах і 
продавати свої вироби як у селищах, так і в містах; 4) вступати в 
гільдії, торговельні розряди і відповідні їм підряди. 

Надзвичайно важливим для відродження тогочасного 
сільського самоврядування є параграф 17 цього Положення. В 
ньому зазначено, що селяни, які вийшли з кріпосної залежності, 
утворюють у справах господарських сільські громади, а для 
безпосереднього управління і суду об’єднуються у волості. В 
кожній сільській громаді і в кожній волості громадськими справами 
керує громада і її виборні1. 

Тим самим положення надавало селянам, що вийшли з 
кріпосної залежності, можливості не тільки стати селянами-
власниками, а і стати повноправними учасниками сільського 
самоврядування. 

Селянське самоуправління було введено на селі у формі 
сільського товариства. Воно співпадало з сільською громадою і 
мало в корпоративній власності землю. До реформи сільське 
товариство існувало з 1838 р. тільки для державних і вільних селян. 

Найважливіші питання в сільському товаристві вирішував 
сход селян. Компетенція сільського сходу була обмеженою. Він 
обирав сільського старосту, писаря, збирача податків, наглядачів 
хлібних магазинів, лікарень і шкіл, розглядав сімейні спори, 
розподіляв і перерозподіляв землі в селянській общині і т. ін. До 
обов’язків сільського старости було віднесено: скликання і розпуск 
сільських сходів, виконання їх рішень, розпоряджень волосного 
управління, нагляд за станом доріг і мостів. 

Органами волосного управління були: волосні збори, обраний 
ними волосний старшина і волосний селянський суд. До 
компетенції зборів (сходу) входили вибори посадових осіб сходу, 
розподіл грошових податків і повинностей. 

Сільські і волосні органи самоуправління підпорядковувались 
і державним органам управління селянами – мировим 
посередникам, повітовим мировим з’їздам і губернським з 
селянських справ «присутствіям» та ще й поміщикам. Скликати 
сільський сход міг і мировий посередник і місцевий поміщик. 

Серед реформ 60-70-х років важливе місце займає реформа 
місцевого управління. Так, зокрема, реформа зумовила введення 
                                                 
1 Історія України. Збірник  документів і матеріалів. Київ-Чернівці, Книги ХХІ. – С. 331-334. 
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Громадського селянського управління і невідкладної перебудови 
усієї системи місцевого управління. Проводячи ці реформи, 
царський уряд прагнув створити всі необхідні умови для 
збереження влади в руках правлячого класу – дворянства. 

1 січня 1864 р. було затверджено «Положення про губернські і 
повітові земські установи». На них покладались: завідування 
капіталами, майном і грошима земства; утримання земських 
споруд, шляхів сполучення; взаємне земське страхування майна; 
піклування про розвиток місцевої торгівлі і промисловості; 
санітарні заходи, участь в господарських відносинах в галузі 
охорони здоров’я і освіти. Хоча і в цих справах земства не 
отримали повної свободи. Існували обмеження в розпорядженні 
фінансовими справами та веденні господарських загальних справ. 
Ці обмеження регламентувались Земським положенням. Закон 1867 
р. обмежував обкладання торгових свідоцтв і патентів і цим 
перемістив всі тяготи обкладання податком на землю.  

І, насамкінець, згідно з положенням 1864 р., земства були 
введені лише на рівні повітів і губерній без нижчої земської ланки 
(так званої всестанової волості) і без загальноросійського 
представництва, що давало підставу сучасникам прозвати їх 
«будинком без фундаменту й даху». Прагнення поширити 
принципи всестанового самоврядування на верхні поверхи 
державного устрою Росії, що залишилися в недоторканності, 
передати земству всю повноту влади на місцях і забезпечити 
елементарні громадянські свободи : свободу особистості, свободу 
зборів, товариств, слова і друку, лежали в основі політичної 
програми так званого «земського лібералізму», що до революції 
1905 р. персоніфікував собою ліберальні настрої, в тому числі і в 
підросійській Україні, особливо в Харківській, Полтавській, 
Чернігівській губерніях. 

Земське самоврядування запроваджується в Україні після 
проведення царським урядом  земської реформи 1864 року. Згідно 
прийнятого 1 січня 1864 р. «Положення про губернські і повітові 
земські установи» в Україні створюються  органи земського 
самоврядування. Інституції, що відали до цього часу всіма 
справами, що стосувалося земських повинностей, суспільного 
піклування, народного продовольства, були ліквідовані. З відання 
дворянського самоврядування вилучались справи, що стосувалися 
місцевого господарства губерній і повітів. 
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До системи земських установ входили: 
- земські виборчі з’їзди, які обирали один раз на три роки 

членів земських виборних зборів – гласних; 
- земські збори; 
- земські управи. 

Вибори до земських установ проводилися на трьох виборчих 
з’їздах, від трьох виборчих курій, а саме: 

- Курія повітових землевласників, що складалася в основному 
з дворян-поміщиків. На з’їзді землевласників право голосу 
отримували володарі земельного цензу, цензу нерухомості або/чи 
певного річного обороту капіталу. Земельний ценз встановлювався 
окремо для кожної губернії в залежності від стану поміщицького 
землеволодіння і складав від 200 до 3000 десятин. Ценз 
нерухомості і річний оборот капіталу складав 15 та 6 тисяч крб. 
відповідно. Повітові землевласники з меншим цензом приймали 
участь у виборах через уповноважених1; 

- Міська курія складалася з осіб з купецькими свідоцтвами, 
власників торгово-промислових закладів з річним обігом не менше 
6 тис. крб. в рік та певним обсягом нерухомості; 

- Сільська курія – в ній не було майнового цензу, але вибори 
тут були багатоступеневі. Спочатку на волосних сходах призначали 
своїх виборщиків і посилали їх на збори повіту, котрі вибирали 
земських гласних в повітові земські збори. Хоча третя курія була 
найчисленнішою, кінцевий результат виборців був не на користь 
селян.2 

Тільки селянський з’їзд носив чисто становий характер, що не 
давало можливості брати участь в ньому осіб, що не належали до 
сільської общини, а саме: вчителів, лікарів, агрономів, ветеринарів 
та інших представників сільської інтелігенції. В той же час 
сільським виборщикам дозволялось вибирати від своєї курії в 
якості гласних і землевласників, і місцевих священників. 

А на з’їздах повітових землевласників та міських виборчих 
з’їздах могли вибирати гласних тільки від своєї курії. 

Таким чином, земства створені згідно реформи 1864 року, 
були цензовими установами, а вибори до них були куріальними, не 

                                                 
1 Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. Посібник для юрид. Вищих навч. Закладів і фак.: У 2 
Т./ За ред.. Гончаренко В.Д. – 2-е вид. прероб. і доп. – Т.1: з найдавніших часів до початку ХХ ст.. – К., 2000. 
– С.411-413 
2 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. – М., 1968. – С.238-239 
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рівними. Як результат, поміщики, за розрахунком на кількість 
землі, отримували значно більше місць, ніж селяни. 

Вибори у губернські земські збори мали свою специфіку. 
Гласні до них обиралися за квотою: від шести повітових – один 
губернський гласний. Це вело до ще більш значного переважання 
дворян-поміщиків в губернських земствах ніж у повітових. 

Важливим елементом системи земських установ були земські 
збори. Як ми уже зазначали, вони формувалися на виборчих з’їздах. 
Земські збори вибирались на три роки і збирались регулярно раз на 
рік. Якщо виникали особливі обставини, то частіше, головою 
земських зборів зазвичай являвся предводитель дворянства. 

В Україні земська реформа проводилась не одночасно у всіх 
дев’яти губерніях. Нове самоврядування в першу чергу вводилось 
там, де було велике поміщицьке землеволодіння і міцні позиції 
дворянства. Так, в Полтавській, Харківській, Херсонській та 
Чернігівській губерніях земства розпочали свою діяльність 1865 
року. На рік пізніше в Катеринославській і Таврійській губерніях. В 
Правобережній Україні – Київській, Подільській і Волинській 
губерніях, де серед поміщиків було чимало осіб польського 
походження, яких підозрювали у співчутті до польського 
національно-визвольного руху і підтримці Польського 
національного повстання 1863 року, російське самодержавство не 
ризикнуло ввести земське самоврядування. Земства з’явились тут 
лише 1911 року. 

Відомий дослідник земства в Україні О.Моргун наголошував, 
що земське самоврядування було одним із найвидатніших явищ у 
суспільному, економічному і культурному житті України кінця ХІХ 
століття. Діяльність земств стосувалась всього господарського і 
культурного життя губерній і повітів. Земське самоврядування 
охоплювало все населення, що мало земельну власність. Кошти 
земств складалися з «самообкладання» населення з кожної 
десятини землі. 

Закон поділяв функції земського самоврядування на 
обов’язкові і необов’язкові або/чи факультативні. До обов’язкових 
функцій входило: утримання в’язниць, квартир для працівників 
поліції, «етапна повинність», прокладання і ремонт зазначених 
шляхів, забезпечення транспортних потреб поліції та жандармерії 
та інших державних структур, утримання мирових посередників і 
суддів. Необов’язкові передбачали: утримання лікарень та 
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богоділень, ремонт мостів і доріг, продовольча допомога 
населенню, страхування сільськогосподарських будівель від вогню 
та ін. 

До відання земств входили питання санітарії та гігієни, 
утримання лікарень, фельдшерів, акушерок. А медична допомога 
надавалась населенню безкоштовно і не залежала від соціального 
статусу конкретної людини. 

Ще однією важливою стороною діяльності земств являлась 
освіта. До їх відома відносилась в тому числі і організація шкіл: 
чотирирічних, початкових, гімназій, професійних, технічних, курсів 
для підвищення освіти вчителів, курсів українознавства. 
Незважаючи на нестачу коштів, малу зарплату для вчителів, земські 
школи користувалися заслуженою повагою, особливо у мало 
імущих. В заслугу земствам можна поставити їх намагання охопити 
освітою повністю всіх дітей. І в багатьох повітах це було досягнуто. 
Все шкільництво на селі було передано земствам. 

Привертає увагу діяльність земств у галузі сільського 
господарства. Земство залучило на службу багато досвідчених 
агрономів, ветеринарів, інженерів, статистів, виписувало 
сільськогосподарські машини, які давало селянам «на прокат» або 
організовувало їх продаж. Воно володіло «розплідними пунктами» 
з племінними «плідниками», що підносило якісно та кількісно 
тваринництво. Заохочуючи селян до вирощування худоби, земства 
влаштовували виставки тварин і преміювали кращі експонати. 

Земства сприяли якості землеробства, пропагуючи кращі 
сорти зернових культур, використання сівозмін, нові 
сільськогосподарські культури. Зверталась також увага на 
меліорацію земель, осушування боліт, боротьбу з ерозією землі 
шляхом заліснювання ярів, вирощування лісів і т. ін. Немало уваги 
земства приділяли покращенню шляхів сполучення, налагодженню 
торгівлі сільськогосподарською продукцією. Замітимо, що було 
налагоджено експорт зерна закордон, використання з цією метою 
елеваторів. Такими були основні напрямки діяльності земств в 
губерніях і повітах. 

Проте, варто звернути увагу ще на одну важливу і 
неординарну сторону земської діяльності в Наддніпрянській 
Україні. За час діяльності земств в різних їх установах перебували 
«політично неблагодійні» громадяни, яких з цієї прочини не брали 
до державних установ. Земства були тісно пов’язані  з 
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українськими громадами. Видатними земськими діячами були: І. 
Лужицький, родина Дорошенків, В. Тарновський, О. Русов 
(земський статистик), І. Шраг, Б. Грінченко, В. Самійленко, М. 
Коцюбинський, О.Шашкевич та сотні інших революційно 
настроєних свідомих українців. 

Вони сприяли піднесенню національної свідомості, стали 
школою, яка привчала громадянство до самоврядування. Саме з 
земських установ вийшло багато громадських і політичних діячів, 
котрі зайняли провідне місце в українській революції 1917-1920 рр. 

В кінці ХІХ на початку ХХ ст. розгорнулися дискусії щодо 
завдань земств і необхідності поширення земського 
самоврядування на правобережні українські губернії. Представники 
ліберального крила суспільства наполягали на самостійності земств 
при вирішенні місцевих, господарських та культурно-
просвітницьких питань1. Представники консервативно-
дворянського та імперського напрямку вважали за необхідне 
виключити земства з політичного життя та максимально обмежити 
їх компетенції у вирішенні проблем культурного розвитку регіонів і 
їх господарському управлінні2. 

Варто, також, наголосити, що , на думку М.С.Грушевського, 
земські установи мали сприяти українській автономії, розбудові 
української держави на місцях3. І це відповідає дійсності. В 
українських губерніях Лівобережжя і Півдня земства сприяли 
самоорганізації українців, формували майбутні національно-
державні кадри4. При цьому зауважимо, що введення земств на 
Правобережжі з значним інтервалом негативно позначилось на 
вирішенні місцевих проблем краю, економіки, освіти, на здобутті 
громадянством цієї території управлінського досвіду і, що не менш 
важливо, на піднесення національної свідомості. Це стало 
очевидним в період національно-демократичної революції 1917-
1920 рр.5. 

                                                 
1 Див. Васильчиков А.И. О самолуправлении. Сравнительный обзор русских и иностранных земских 
общественных учреждений. В 3-х томах. – Спб., 1869-1872. Чичерин Б. О народном представительстве. – 
Москва, 1899. 
2 Див. Витте С.Ю. Самоднржавие и земство. Конфиденциальная записка министра финансов статс-секретаря 
С.Ю.Витте (1899 г.). – Штутгарт, 1903. 
3 Див. Грушевський М.С. Якої ми хочемо автономії і федерації // Грушевський М. Хто такі українці і чого 
вони хочуть. – К., 1991. 
4 Див. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. Українська Гетьманська держава 1918 року. – Т.2. – 
Ужгород, 1930. 
5 Див. Ткачук Л., Ткачук Р., Ганущак Ю. З історії реформ адміністративно-територіального устрою України 
1907-1009 роки. – К., 2009. – С.10 
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Реформу міського самоврядування було розпочато 1870 року. 
Вона передбачала заміну в Російській імперії станово-
бюрократичних, архаїчних у правовому відношенні органів 
управління містом, що існували згідно з «Жалуваною грамотою 
містам» Катерини ІІ (1785 р.). Станова система міського 
самоврядування стала серйозною перешкодою в організації 
міського життя і міського господарства. 

Згідно Положення 1870 року, систему органів міського 
самоврядування складали: міські виборчі збори (проводилися один 
раз на три роки для обрання гласних); міська дума (розпорядчий 
орган); міська управа (виконавчий орган). 

Виборцями були жителі міста чоловічої статі, російські 
піддані, що володіли на території міста нерухомим майном або 
торговельними та промисловими підприємствами. Власники 
майнового цензу – жінки і неповнолітні могли передавати свій 
голос за дорученням іншій особі, наділеній виборчим правом. Не 
мали виборчих прав іноземці, в’язні, злочинці, чини органів 
державної адміністрації, прокуратури і поліції, особи, виключені зі 
станових товариств. Таким чином, до виборців не належала 
більшість мешканців міст: наймані робітники, переважна більшість 
міської інтелігенції, винаймачі квартир, більшість жінок. 

Дрібних власників майна, «торговельно-промислових 
закладів», прикажчиків, що складали більшість виборців, 
законодавство піддавало дискримінації за майновою ознакою. 
Виборці були поділені на три нерівномірні курії, кожна з них 
давала третину до міських зборів і обирала третину гласних нового 
розпорядчого органу міського громадського самоврядування – 
міської думи. Кількість гласних, залежно від розмірів і 
адміністративного значення міст, коливалася від 30 до 72 осіб. 
Перші дві курії, які давали думі 2/3 гласних, охоплювали лише 
близько 14 % виборців. Міські вибори проводилися один раз на 
чотири роки. Міські думи формували виконавчі органи – міські 
управи.  

Головною посадовою особою був міський голова. Він 
обирався з-поміж громадян, які володіли виборчим правом, 
обов’язково з-поміж гласних. Голова губернського міста 
затверджувався міністром внутрішніх справ, а повітового – 
губернатором. Він представляв інтереси міста у відносинах з 
адміністративними органами та іншими установами. Міський 
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голова виконував обов’язки голови думи і голови управи. 
Компетенцією його були питання скликання думи, організація її 
роботи, запрошення на засідання компетентних зацікавлених осіб, 
контроль за законністю рішень управи та деякі інші. 

Закон визначав порядок внесення питань на розгляд думи, а 
саме: депутати (гласні) повинні були повідомляти міського голову 
про внесену ними на розгляд думи пропозицію за три дні до 
засідання. 

Уряд доволі жорстко контролював діяльність міських голів, їх 
благонадійність, активно впливав на процес обрання і затвердження 
на посаді. Після обрання голови думою, всі документи 
передавались губернатору для затвердження або пересилались до 
Міністерства внутрішніх справ. Кандидатури членів управи не 
затверджувались урядовими органами. Члени управи керували 
певними галузями міського господарства. Кількість членів управи 
не регламентувалась і залежала, як правило, від величини міста, 
міського голови, а також і членів управи. Кандидатам треба було 
набрати більше «виборчих» голосів, ніж «невиборчих». Ось такою 
складною і неординарною була процедура таємного голосування. 

Гласні міських дум працювали на громадських засадах, а 
члени управ – на постійній основі. У невеликих містах дума могла 
не обирати управу, а покладала усі обов’язки на міського голову. 

Компетенція міського самоврядування була такою ж як і 
земського, а саме: стежити за господарством міста, міською 
торгівлею, промисловістю, освітою, медициною, санітарією та ін.  

Варто зазначити, що в умовах самодержавного ладу міські 
думи й управи мали досить широку самостійність у вирішенні 
питань місцевого значення, насамперед господарських. Так, міські 
кошториси приймалися за положенням 1870 р., без 
адміністративного затвердження. Губернатори здійснювали лише 
нагляд за законністю постанов та рішень міських дум та управ. 

Положення надавало міському самоврядуванню деякі 
можливості для нормотворчої діяльності. Міські думи видавали з 
санкції губернаторів обов’язкові постанови для громадянства міст. 
В той же час самоврядні органи не могли ставити питання про 
зміну існуючих законів, не допускалась будь-яка власна суспільно-
політична позиція муніципальних органів. До того ж  губернатор 
міг опротестувати внесення тих чи інших питань до порядку 
денного засідання, призупинити виконання постанов органів 
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самоврядування на строк до одного місяця. У цьому випадку 
питання передавалось на розгляд губернського з міських справ 
присутствія, яке очолював губернатор. А дума мала право 
оскаржити рішення присутствія в Сенат, однак до винесення ним 
остаточного рішення міські органи повинні були виконувати 
постанову губернського з міських справ присутствія. Але варто 
наголосити, що ні губернатор, ні «присутствіє» не могли 
порушувати господарську самостійність міського самоврядування. 

Міське положення 1870 р. визначало перелік муніципальних 
витрат. Вони поділялися на обов’язкові і необов’язкові 
(факультативні). До обов’язкових витрат належали: утримання 
самого місцевого самоврядування, міських громадських будинків 
та пам’ятників, навчальних, благодійних та інших 
«загальнокорисних» закладів. 

Крім того, держава, як і у випадку із земствами, покладала на 
міське самоврядування вантаж власних витрат. В першу чергу мова 
йде про асигнування на військові потреби, утримання поліції, 
пожежних команд, опалення і освітлення в’язниць тощо. Такий 
фінансовий вантаж міське самоврядування фактично не 
витримувало, зростала заборгованість державній скарбниці. А малі 
повітові міста перебували в перманентній кризі і ледве існували. 

До «необов’язкових» були віднесені найактуальніші для 
населення витрати. А саме: фінансування народної освіти то 
охорони здоров’я.  Через обмеженість коштів думи, управи 
багатьох міст не мали можливості фінансувати установи освіти, 
медицини, утримувати лікарів, вчителів, фельдшерів, ветеринарів, 
займатись міським благоустроєм. 

Важливе значення мало матеріальне, фінансове забезпечення 
діяльності земського і міського самоврядування. Та законодавство 
Російської імперії не надавало містам джерел доходів, необхідних 
для забезпечення як обов’язкових, так і необов’язкових витрат. 
Бюджети міст поповнювалися з різних джерел. Серед них: податки 
і збори, розміри яких були визначені законом. Серед них 
вирішальне місце посідав так званий «оціночний збір» з 
нерухомого майна, що належало приватним особам, компаніям, 
товариствам і т. ін. Значні кошти давав також збір на видачу 
органами міського самоврядування приватним особам, компаніям і 
товариствам свідоцтв на право зайняття «торгівлею та 
промислами». Інші збори не відігравали такої значної ролі для 
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міського бюджету. Мова йде за збори про надання нотаріальних 
актів, таврування мір та вагів, збори з аукціонних продажів майна 
тощо. Варто зазначити, що міські думи не наділялись правом 
введення нових податків, що не були передбачені міським 
положенням 1870 року. 

Проте, міські органи деяких міст, особливо значних, в 
пошуках коштів намагались найти нові джерела збагачення міської 
казни, створюючи міські банки, ломбарди, що вели самостійну 
фінансову і кредитну діяльність, відраховуючи міській громаді 
частину прибутків. Першим в Україні такий банк виник у місті 
Харкові. 

Джерелом доходу була також міська корпоративна власність – 
земельний фонд та різні споруди. В кінці ХІХ століття розвиток 
ринкових відносин спричинив значний вплив на міське 
самоврядування. Створюються муніципальні підприємства, 
електростанції, водопроводи, різниці та ін. 

Зазначимо, що міська реформа 1870 р. вводилася в Україні 
поступово. Відразу вона набула чинності в містах Києві, 
Миколаєві, Полтаві, Харкові, Херсоні та Чернігові. Пізніше, 1872 р. 
– в Одесі. На міста Правобережжя вона була поширена тільки в 
квітні 1875 р. В 70-х роках нове самоврядування поширювалося на 
всі міста України. 

Міська реформа  16 червня 1870 р. набула особливого 
значення у великих містах, де громадське управління мало значне 
поле для діяльності. У повітових містах та містечках, що не 
володіли достатніми коштами, переваги нового муніципального 
устрою були менше помітні. 

У великих містах було більше можливостей для реалізації 
власної господарської політики. До того ж, формувались нові 
суспільні сили, здатні успішно вести міське господарство, 
передусім представники буржуазії та інтелігенції. Інтелігенція 
почала відігравати значнішу роль у великих містах України, в 
першу чергу в великих промислових, університетських центрах – 
Києві, Харкові, Одесі. 

Зазначимо, що Міське положення 1870 р. справило 
позитивний вплив на розвиток міського самоврядування в Україні. 
Хоча міське самоврядування  й мало досить значний  тягар функцій 
покладених на нього державою та брак коштів, воно створювало 
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сприятливі умови для розвитку культури, освіти, підвищення рівня 
життя, розвитку прогресивних ідей і опозиційного середовища. 

Все це викликало глибоке незадоволення правлячої верхівки 
та привело до контрреформи 11 червня 1892 року. Хоч городове 
положення 1892 року і ввело деякі технічні покращення в систему 
міського самоуправління, але в цілому ще більше посилило і 
майновий характер складу міських дум і цілковиту залежність 
міського самоврядування від царських сановників і бюрократії. 
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РОЗДІЛ ІV. Організація системи місцевого 
самоврядування в  роки української демократичної революції 

 
Як відомо, Українська народна республіка була проголошена 

в листопаді 1917 р. Проте заявила про себе раніше, а саме, в 
березні, в особі Центральної Ради. Саме тоді слід шукати перші 
відомості про загальні принципи її місцевого самоврядування.  

Насамперед, необхідно звернутись до Універсалів 
Центральної Ради і Декларацій її виконавчого органу – 
Генерального Секретаріату, якими закладалися основи української 
державності. Так, уже в першому Універсалі (23 червня 1917р.), 
поки що зберігаючи існуючу систему місцевого самоврядування, 
центральна Рада тільки ставить питання про її українізацію. 
В.Винниченко у своїй праці «Відродження нації» з цього приводу 
написав так: «…Кожне село, кожна волость, кожна управа повітова 
чи земська, яка стоїть за інтереси українського народу, повинна 
мати найтісніші організаційні зносини з Центральною Радою. Там, 
де через якісь причини влада зосталася в руках людей, ворожих до 
українства, приписуємо нашим громадянам провести широку, 
дужчу організацію та освідомлення народу, й тоді перевибирати 
адміністрацію»1. 

Теж саме віднаходимо й у Декларації Генерального 
Секретаріату від 10 липня 1917 р.: «Організація і усвідомлення є 
перша, необхідна найголовніша підвалина дальшого будівництва. А 
будуючим щаблем цього будівництва, заснованого на свідомості і 
організованості, є перебудова місцевої і загальної краєвої 
адміністративної влади: сільські, містечкові та волосні 
адміністративні органи, земські управи, повітові комісари, 
городські думи, губернські комісари, словом – вся організація 
влади може стати в органічний зв'язок  з Центральною Радою 
тільки тоді, коли демократія, яка утворює ці органи, буде у тісному 
зв’язку з Центральною Радою». В Декларації Генерального 
Секретаріату від 12 жовтня 1917 р. зазначається, що «…Одним з 
головніших завдань своїх, Генеральний Секретаріат ставить 
сприяти розвиткові діяльності місцевих самоуправ та поширенню 
їх компетенції. Це має стати головною умовою встановлення ладу 
на Україні». 

                                                 
1 В.Винниченко. Відродження нації. Ч.1. – Київ-Чернівці, 1920. – С.222-223. 
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У 3-му Універсалі (листопад 1917р.) йдеться про проблеми 
місцевого самоврядування. Зокрема, в ньому наголошувалось: 
«Генеральному Секретарству внутрішніх справ приписуємо: Вжити 
всіх заходів до закріплення і поширення прав місцевого 
самоврядування, що являються органами найвищої 
адміністративної влади на місцях, і до встановлення найтіснішого 
зв’язку й співробітництва його з органами революційної демократії, 
що має бути найкращою основою вільного демократичного 
життя»1. Таким чином, з одного боку, надання органам місцевого 
самоврядування широких прав і повноважень, хоч і не зовсім 
зрозуміло яких саме, з іншого, визначення меж цих повноважень 
покладається на Генеральний Секретаріат, тобто, Міністерство 
внутрішніх справ. Таким чином, вся система місцевого 
самоврядування віддається під керівництво звичайного 
міністерства з усіма наслідками, що витікають з цього досить таки 
залежного статусу. Варто звернути увагу також на згадані в 
універсалі т.зв. «органи революційної демократії». Мова йде про 
інститут комісарів Центральної Ради, які були її повноважними 
представниками на місцях, а також різноманітні комітети, 
наприклад, земельні, які формально входили до «юрисдикції» 
Генерального секретарства у земельних справах. На що, зокрема, 
вказує перша Декларація Генерального Секретаріату. 

4-й Універсал, опублікований 11 січня 1918 р., ще більше 
ускладнив ситуацію, зобов’язавши «правительство додати до 
помочі місцевим самоврядуванням ради робітничо-селянських і 
солдатських депутатів, вибраних з місцевих людей»2. Таким чином, 
легалізувалася ще одна ланка, оскільки ради не припиняли своєї 
діяльності. Це знову була ще одна політична декларація, 
позбавлена реальної основи. 

З проголошенням IV Універсалом 11 січня 1918 р. 
незалежності України, федералізм, як основне гасло «зовнішньої» 
діяльності Центральної Ради, втрачає свою актуальність і 
переходить тепер у сферу внутрішнього життя УНР як модель її 
територіального конституювання. 

На початку березня 1918 р. Центральна Рада затвердила новий 
адміністративно-територіальний устрій України, поділивши її на 30 
земель. Нові назви цих адміністративно-територіальних одиниць 
                                                 
1 Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів. – С.549 
2 Цит. За: Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів., С.530. 
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майже нічого не говорять сучасному читачеві – Древська земля, 
Подоння, Посем’я, Посулля1. До речі, ці назви викликали подив і 
тоді, тому Грушевський у спеціальній статті, яка так і називалася 
«Новий поділ України» дає пояснення своєї позиції: «При сім 
розмежуванні  головну роль мусять  грати зв’язки економічні  й 
культурні, а особливо шляхи (сполучення, комунікація). Хоч назви 
сим землям даються історичні, але держатися старих рубежів, коли 
їх заступили нові, реальніші зв’язки, ніяк не можна. Але треба 
сказати, що старі групування, що живуть під цими старими, 
здавалось би давно пережитими назвами, часто показуються далеко 
більш живучими, ніж би хто-небудь міг думати. Це й зрозуміло, 
коли ці групування складались не капризом дипломатів чи 
урядовців, а виростали з умов географічних, природних – ці умови 
не змінюються так легко»2. 

Таким чином, Грушевський ще раз наголосив на основних 
принципах нового поділу України, а саме, «широка 
децентралізація» і «самоуправне будівництво». Паралельно 
готувався проект Конституції УНР, в якій ця проблема знаходила 
своє правове забезпечення. Так, відповідно до статті 5, систему 
місцевого самоврядування становили землі, волості і громади, а 
їхні відносини з державою мали такий вигляд: «Не порушуючи 
єдиної своєї власті, УНР надає своїм землям, волостям і громадам 
права широкого самоврядування, додержуючись принципу 
децентралізації»3. 

Крім цієї загальної норми, до Конституції ввійшло ще дві 
статті, які виражали відносини самоврядування з державною 
владою. Згідно статті 26 Радам і Управам громад, волостей і земель 
належить «єдина безпосередня місцева власть: міністри УНР тільки 
контролюють і координують їх діяльність, безпосередньо через 
визначених ними урядовців, не втручаючись до справ, а всякі спори 
в цих справах рішає суд Української Народної Республіки». Що ж 
до самої Ради Народних Комісарів, як зазначається у статті 50, то 
до її компетенції входили лише ті питання, які «зістаються поза 
межами місцевої самоуправи або дотикають цілої УНР», причому 
Рада Народних Комісарів не може «порушувати законом 

                                                 
1 Див.: Грушевський  Михайло. На порозі нової України: Гадки і мрії. – К., 1991. – С.107-108. 
2 Там же., - С.106. 
3 Цит. за: Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів /За заг. ред. 
Коцура А.П., Терес Н.В. – Київ-Чернівці, 2008. – С.582. 
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уставлених компетенцій» органів місцевого самоврядування та 
«приходить їм в поміч, коли вони до неї звертаються»1. 

Відомий дослідник місцевого самоврядування А.Ткачук та 
його колеги в добре аргументованій, цікавій науковій розвідці  
підкреслюють: «Правове регулювання організації місцевої влади, 
що містить Конституція УНР, є дійсно унікальним»2. А саме, аналіз 
відповідних статей Конституції дозволяє з’ясувати: 1) усі місцеві 
справи належать до юрисдикції місцевої влади, тобто радам і 
управам; 2) в громадах, волостях та земствах діють виборні органи 
– ради, які призначають власні виконавчі органи – управи;              
3) органи місцевої влади є самостійними у вирішенні місцевих 
справ; 4) центральний уряд не має права втручатись у поточну 
діяльність місцевої влади; 5) центральний уряд через своїх 
міністрів тільки здійснює контроль за діяльністю місцевої влади та 
координує її і для цього можуть бути призначені спеціальні 
урядовці; 6) суперечки між державними органами та місцевим 
самоврядуванням вирішуються в судовому порядку3. 

Таким чином, Конституція УНР могла б стати доброю 
основою для підготовки та затвердження необхідних законів, у 
тому числі тих, що регулюють діяльність органів місцевого 
самоврядування і визначають їх відносини з місцевою владою та 
державними органами. 

Центральна Рада не встигла прийняти інших законодавчих 
актів, які б конкретизували конституційні положення через те, що 
29 квітня 1918 р. – день ухвалення Конституції, став і останнім 
днем Центральної Ради. 

Гетьманат. Формування місцевої влади, на відміну від 
системи центральних органів української держави 
П.Скоропадського, проходило в значно складних умовах. 

Звертаємо вашу увагу на те, що Закони, видані гетьманом 
П.Скоропадським, про тимчасовий державний устрій України 
практично не стосувалися цих проблем. Так, тільки в Гетьманській 
«Грамоті до всього українського народу» від 29 квітня 1918 р. 
повідомлялося, що разом із Центральною Радою розпускаються і 
всі земельні комітети. Те ж саме стосувалося сформованих в УНР 
місцевих органів. На їх місце було поставлено старост, які й 
                                                 
1 Іванов В.М. Історія держави і права України: Навчальний посібник. – К., 2007. – С.347-348. 
2 Див.: Ткачук А. З історії реформ адміністративно-територіального устрою України, 1907-2009 роки 
/Ткачук А., Ткачук Р., Ганущак Ю. – К.: Леста, 2009. – 128 с. 
3 Там же, С.32-33. 
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очолили місцеву адміністрацію. Їх статус у повній мірі відповідав 
статусу  російських губернаторів, як і вся система місцевої влади, 
що поступово наближалася до російської моделі. Вся система 
місцевої адміністрації, як і в УНР, повністю підпорядковувалася 
Міністерству внутрішніх справ. 

Ускладнював ситуацію в Українській державі хронічний 
конфлікт між місцевою адміністрацією й органами місцевого 
самоврядування. Так, Міністр внутрішніх справ Ф.Лизогуб в травні 
1918 р. заборонив з’їзд представників міст у Києві. А в кінці червня 
1918 р. вийшов Закон про надання губернським старостам право 
розпускати волосні земські збори й управи. І все ж, паралельно 
гетьманська адміністрація опрацьовувала можливість створення 
«свого» самоврядування. Програму дій у цьому напрямі 
віднаходимо в заяві гетьманського кабінету від 10 травня 1918 р. 
Проте, на практиці конфлікт посилювався. 

Директорія. З ліквідацією Гетьманату, на чолі з генералом 
П.П.Скоропадським до влади прийшла Директорія, яка стала 
правонаступницею першої УНР. Директорія відновила дію багатьох 
актів Центральної Ради, проте її Конституція від 29 квітня 1918 р. 
так і не була втілена в життя. А у січні 1919 р. Конгрес Трудового 
Народу України, що, на думку його організаторів, мав зіграти роль 
Всеукраїнського парламенту (як колись Центральна Рада) у формі 
декларації ухвалив тільки «тимчасову Конституцію» УНР, в якій 
пропонувалась модель місцевого самоврядування періоду 
Директорії. «На підставі всенародного голосування, - йдеться в 
цьому документі (п. 6), - мають бути скликані нові органи влади на 
місцях, а до того місцева влада, в інтересах місцевої оборони, 
належить доверенным правительством народу Української 
Народної Республіки Комісарам», які повинні працювати в контакті 
й під контролем місцевих трудових рад, обраних пропорційно від 
селян і робітників. 

Місцеве управління в добу Директорії було зосереджене в 
руках волосних, повітових і губернських комісарів, яких спочатку 
призначала Директорія. За інструкцією Директорії від 24 червня 
1919 р. порядок призначення набуває нового вигляду: волосного 
комісара на посаду призначає повітовий, повітово-губернський, 
останнього  - Міністр внутрішніх справ. 

Відродження інституту комісарів, який було відкинуто в 
Конституції УНР 29 квітня 1918 р., мало під собою певну підставу. 
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Адже громадянська війна висувала на перший план завдання 
посилення й зміцнення централізованої сильної влади, якій, 
безумовно, заважала децентралізована модель місцевого 
самоврядування. Подальша трансформація політичного режиму 
Директорії УНР у автократичне правління С.Петлюри стала 
домінуючою1. 

Принагідно зауважимо, що принаймні в теорії, ідея широкого 
самоврядування відроджується ще раз – наприкінці 1920 р, коли 
з’являються два проекти нової Конституції УНР. В них знову 
віднаходимо відому вже систему громад, волостей, повітів і 
«вищих над ними одиниць самоврядування», які мали право «щодо 
вирішення питань про місцеві добра та потреби в межах своєї 
території»2. Крім іншого, Конституція передбачала розмежування 
(починаючи з рівня повітів) компетенції «урядових чиновників» і 
«чинників самоврядування». 

Проекти Конституцій містили також окремий розділ 
«Самоврядування», де вказувалось, що громади, волості, повіти і 
«вищі одиниці» утворювали «репрезентації». На рівні громад і 
волостей вибори до рад були прямими. В повітах і «вищих 
одиницях» вони носили опосередкований характер через 
представництвом громад, волостей, містечок і міст. 

Проекти Конституцій УНР передбачали ще кілька положень 
щодо самоврядування, зокрема, автономне право останнього 
призначати «податки та повинності, що є необхідні для 
урядування»3. 

Зауважимо, що їх було надруковано вже за кордоном, у 
Львові, в листопаді 1920 р. Коли офіційна комісія закінчила роботу 
над проектами, УНР остаточно зійшла з історичної арени. 

Слушним є те, що це аж ніяк не впливає на нашу 
зацікавленість до державного досвіду УНР, а навпаки, спонукає до 
його всебічного вивчення і аналізу. Адже цей досвід містить 
наукову і практичну цінність та є корисним та повчальним. 

З поваленням Директорії в 1920 р. та встановленням 
радянської влади, всі органи місцевого самоврядування в Україні 
були ліквідовані та замінені органами «пролетарської диктатури» - 
губернськими, повітовими та волосними радами. 

                                                 
1 Див.  Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К., 1993. – С.117. 
2 Там же, - С.115. 
3 Там же. 
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РОЗДІЛ V. Місцеві ради та місцеве управління  
у 20 – 80-х роках ХХ століття 

 
Улітку і восени 1917 року на теренах України функціонували 

три паралельні структури влади: Центральна Рада, яка 
розбудовувала українську владу; губернські комісари Тимчасового 
уряду Росії з підлеглими їм адміністраціями і військами; Рада 
робітничих і солдатських депутатів, яка у значній мірі була під 
впливом більшовиків. 

У жовтні 1917 року ситуація  кардинально змінюється у 
зв’язку з Жовтневим переворотом у Петрограді та поваленням 
Тимчасового Уряду. У Києві знову тріумвірат: Українська 
Центральна Рада з Генеральним Секретаріатом – як політична сила, 
що відстоює українську державність; Рада робітничих і 
солдатських депутатів – як більшовицька політична сила, що 
підтримує більшовицький Раднарком у Петрограді; штаб 
Київського військового округу – як сила, що виступає як проти 
Центральної Ради, так і проти Рад робітничих і солдатських 
депутатів. 

Нова політична ситуація створювала можливість як для 
подальшої розбудови української державності шляхом проведення 
Установчих Зборів, так і до перемоги більшовиків на Установчих 
Зборах або «більшовизації» Центральної Ради, і перетворення її за 
російським зразком у Центральний Виконавчий Комітет Рад 
України. 

Центральна Рада готувала вибори до Установчих зборів, а 
більшовики готували проведення Другого Всеукраїнського з’їзду 
Рад робітничих, селянських і солдатських депутатів, який мав взяти 
владу до своїх рук, оскільки в Центральній Раді засіли 
контрреволюціонери і вона не виражала волю робітничої та 
селянської маси. 

Більшовики провели велику агітаційно-пропагандистську й 
організаторську роботу щодо скликання з’їзду.  Але, натомість 
того, щоб надсилати делегатів у Київ, есеро-меншовицький 
виконком Рад Донецько-Криворізької області направив їх у Харків 
на власний з’їзд. У призначений день - 4 грудня - до Києва приїхало 
трохи більше 100 делегатів. 

У той же час, за тиждень до з’їзду, Центральна Рада розіслала 
листи на місця з вимогою направити на Всеукраїнський з’їзд Рад 
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якомога більше делегатів від селянських спілок та українізованих 
військових частин. І у призначений день - 4 грудня - до Києва 
прибуло понад 2000 делегатів. 

Коли почався з’їзд, більшовика Затонського В.П., якому 
доручили відкрити з’їзд, зігнали з трибуни. Тоді більшовики разом 
з лівими есерами, українськими соціал-демократами і 
безпартійними делегатами (у кількості 127 осіб) виїхали до 
Харкова, де об’єдналися з делегатами обласного з’їзду Рад Донбасу 
і Криворіжжя та конституювалися у Перший Всеукраїнський з’їзд 
Рад1. 

Оскільки більшовики не спромоглися «переобрати» 
Центральну Раду і завоювати більшість в ній на представницькому 
з’їзді Рад, то перший Всеукраїнський з’їзд Рад проголосив Україну 
Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. 

Таким чином, відбулося створення Радянської Української 
Народної Республіки, де був обраний Центральний виконавчий 
комітет (ЦВК) Рад України, затверджений першим радянським 
урядом України – Народним секретаріатом2. На початку 1918 року 
в Україні почали функціонувати два уряди, які одночасно й 
наполегливо переконували українську громаду, що вони українські 
та робітничо-селянські. 

Український радянський уряд розпочав енергійну роботу з 
формування центральних і місцевих органів влади. 

Якими ж були перші кроки ВУЦВК і Народного секретаріату 
– Уряду радянської УНР з розбудови місцевої влади? 

Перший Всеукраїнський з’їзд робітничих, солдатських і 
селянських депутатів, що відбувся у Харкові 10-12 грудня 1917 
року, ухвалив, що влада на території Української республіки 
віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і 
селянських депутатів. Україна проголошується Республікою Рад3. 

Це дало могутній поштовх до масового створення рад, які , як 
правило, утворювалися на базі існуючих адміністративно-
територіальних одиниць. Проте було багато випадків, коли ради 
створювалися без такої «прив’язки» до конкретної території. 
Найчастіше всього це стосувалося рад солдатських депутатів. У 

                                                 
1 Історія України / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гурій та ін.; Під ред.. В.А. Смолія. – К., 1997. – С.198. 
2 Там же. 
3 Хрестоматія з історії України. – К., 1996. - С.219.  
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сільській місцевості, де найбільше проживало населення, почали 
масово створюватися сільські ради. 

Постановою радянського уряду в листопаді 1918 року 
затверджено «Тимчасове положення про організацію робітничо-
селянської влади на місцях», а в лютому 1919 року «Тимчасове 
положення про організацію місцевих органів Радянської влади і 
порядок управління», яким визначалася структура місцевих рад та 
форми їх діяльності. У січні 1919 року були створені волосні й 
сільські комітети бідноти, до обов’язків яких відносили: розподіл 
хліба, продуктів першої необхідності та сільськогосподарського 
реманенту; надання допомоги місцевим продовольчим органам з 
вилучення надлишків хліба в селян. До обов’язків комітетів бідноти 
входило забезпечення виконання всіх постанов радянського уряду, 
а також відповідальність за виконання декретів і розпоряджень 
радянської влади1. 

Другий Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, солдатських і 
селянських депутатів, що проходив у березні 1918 року, рішуче 
засудив окупацію України австро-німецькими військами за згодою 
Центральної Ради. У своїй резолюції з’їзд проголосив, що трудящі 
України за цих умов не визнають у своїй країні буржуазної влади ні  
в центрі, ні в окремих місцях і боротимуться за відновлення влади 
рад скрізь, де їх знищено, рішуче протидіючи буржуазним 
загарбникам організуючи Червону Армію, партизанську боротьбу, 
страйки, несплату податків та всі інші засоби, які є в розпорядженні 
робітників і селян2. 

З’їзд затверджує Конституцію Української соціалістичної 
радянської республіки, в якій проголошувалося, що Українська 
соціалістична республіка є організацією диктатури трудових та 
експлуатованих мас пролетаріату та селянства над їх віковими 
гнобителями й експлуататорами – капіталістами й поміщиками3. 

Для здійснення свого основного завдання, як зазначалося в 
Конституції, Українська соціалістична радянська республіка в 
царині будування державного життя закріплює владу за робітничим 
класом, встановлюючи право участі у здійсненні влади виключно 
для трудящих мас і цілковито усуваючи панівні класи від такої 
участі; створює для трудящих виключну можливість користування 
                                                 
1 Історія України. Збірник документів і матеріалів. – Київ-Чернівці, 2008. – С.608. 
2 Хрестоматія з історії України. – К.  Вежа, 1996. – С.227. 
3 Резолюції Всеукраїнських з’їздів Рад робітничих, селянських, червоноармійських депутатів. – Харків, 
1932. – С.38 
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політичними правами (волею усного і друкованого слова, зборів та 
спілок), усуваючи від користування цими правами панівні класи та 
близькі до них своєю політичною позицією громадські групи1. 

На початку 1918 року всюди була створена система рад, що 
відповідала тогочасному адміністративно-територіальному устрою 
України – губернські, повітові, волосні, сільські. У 20-х роках йде 
пошук оптимальної моделі адміністративно-територіального 
устрою держави. Новоутворені повітвиконкоми та губвиконкоми 
самі почали створювати все нові й нові волості, сільради. Наказом 
Народного комісаріату внутрішніх справ «Про адміністративні 
новоутворення» від 26 червня 1920 року робиться спроба зупинити 
процес подрібнення адміністративно-територіальних одиниць. 
Відповідно до цього наказу встановлювалося, що будь-які 
новоутворення – волості чи повіти, набувають чинності, і їм 
можуть надаватися кошти і кредити тільки за умови затвердження 
їх утворення в НКВС та публікації такого затвердження у пресі. 

У лютому 1922 року з’являється перший документ 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (ВУЦВК) 
«Про адміністративно-територіальний поділ України», у жовтні 
цього ж року 3-тя сесія ВУЦВК приймає рішення: «Про 
адміністративно-територіальний устрій УРСР та про спрощення 
радянського апарату», а у березні 1923 року з’явилась ще одна 
постанова - «Про порядок організації Виконавчого Комітету у 
новостворених округах, районах і органах сільських селищ». 

Фактично ці документи стали базовими великої реформи 
місцевого управління 1922-1923 роках. На першому її етапі частина 
губерній була ліквідована, частина збільшена (об’єднана з іншими), 
волості та повіти передавалися від однієї губернії до іншої. Другим 
етапом реформи стала легалізація введення сільських рад, а звичні 
волості перейменовувалися у райони і ставали проміжним рівнем 
управління, а натомість губерній створювалися округи. 

Така система давала державі більш жорстко контролювати ці 
процеси в територіальних організаціях влади, а з іншого боку 
давала можливість зупинити процес неконтрольованого 
подрібнення адміністративно-територіальних одиниць, оскільки 

                                                 
1 Там же. 
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було введено обмеження щодо чисельності населення в таких 
одиницях1.  

Адміністративно-територіальний устрій України, що склався у 
20-ті роки, у Конституції Української СРР, був ухвалений у травні 
1929 року на ХІ Всеукраїнському з’їзді рад у Харкові. У 
Конституції був врахований адміністративно-територіальний поділ, 
що передбачав наявність в Україні Автономної Молдавської 
соціалістичної республіки; округів; районів; міст та сіл. 
Зазначалося, що на рівні округів і районів органи влади 
формувалися у такому порядку: з’їзд рад обирає виконавчий 
комітет, який працює не у постійному режимі, а утворює президію, 
яка виступає постійно діючим органом. На рівні міст, селищ та сіл 
обиралися ради, які формували відповідні виконавчі комітети. 

Яким чином, у відповідності до Конституції, формувалися 
органи влади та якою була їх компетенція? 

1. З’їзд рад. 
Органами радянської влади на місцях стали ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, які проводили районні й 
округові з’їзди рад та обирали виконавчі комітети. У районах з’їзди 
рад складалися з депутатів, яких обирали міські, сільські та селищні 
ради. Округові з’їзди складалися з представників, яких обирають 
від міської ради, округового міста та районних з’їздів. Виконавчі 
комітети обиралися на з’їздах рад і ставали, в період між з’їздами, 
вищими органами радянської влади на відповідній території, несли 
відповідальність перед з’їздами та вищестоящими виконавчими 
комітетами. Для керівництва всією поточною роботою виконавчі 
комітети обирали президію. 

2. Ради депутатів. 
Ради депутатів утворювалися: міські – у містах; селищні – у 

селищах міського типу; сільські – у селах. У великих містах за 
постановою міської ради, затвердженої округовим виконавчим 
комітетом, могли утворюватися міські районні ради. 

3. Компетенція місцевих органів влади. 
У 30-х роках радянська влада продовжувала шукати адекватну 

новим умовам систему влади на місцевому рівні, сягаючи її 
максимальної ефективності. Відмова від губерній, створення 
великої  кількості округів не посилювало, а послаблювало 
                                                 
1 Див. Ткачук А., Ткачук Р., Ганущак Ю. З історії реформ адміністративно-територіального устрою України. 
1907-2009 роки. – К., 2009. – С.14-17. 



 57 

центральний уряд, оскільки йому постійно було потрібно 
вирішувати низку справ, які раніше вирішувалися на рівні губернії. 
Відчутною була тяганина і бюрократія у вирішенні конкретних 
життєво важливих  питань в округових та районних органах влади. 
Тому, з метою «наближення радянської влади до трудових мас», 
розпочалося «укріплення району, як основної ланки соціалістичної 
перебудови села». Третя сесія ВУЦВК ХІ скликання своєю 
Постановою №48 «Про ліквідацію округ і чергові завдання 
міськрад, райвиконкомів та сільрад» від 28 грудня 1930 року 
встановила на території Української соціалістичної радянської 
республіки двоступеневу систему управління, якою передбачалося 
безпосереднє підпорядкування районних виконавчих комітетів і 
міських рад урядові України. 

Однак, досить швидко прийшло розуміння помилковості 
такого рішення. Прагнучи досягти скорочення державного апарату 
і зменшення бюрократичної тяганини, радянська влада отримала 
зростання цього на республіканському рівні, оскільки проміжні 
ланки – губернії, де в минулому відбувалася фільтрація таких 
питань і більшість з них могла вирішуватися на місці, були 
ліквідовані. Перейшли на столичний рівень і всі питання 
планування розвитку територій, інші великі й малі питання 
проблем міст і сіл. 

У цій ситуації центральна влада приходить до висновку про 
необхідність створення областей. У лютому 1932 року рішенням 
ВУЦВК «Про утворення областей» були утворені Київська, 
Вінницька, Дніпропетровська та Одеська області, а пізніше, до 
кінця 30-х років, було утворено Донецьку, Харківську та 
Чернігівську області. 

Таким чином, після низки перетворень,  адміністративно-
територіальний устрій України перед Великою Вітчизняною 
війною виглядав так: область, район, міськрада/сільрада. Розподілу 
повноважень на державні та самоврядні - не відбулося. 

Реформи другої половини 50-х першої половини 60-х рр. 
минулого століття хоч і породили надію на можливість 
відродження самоврядування, проте не зачепили фундаментальних 
основ тоталітаризму. Вони лише призвели до зміни його форм. Але 
вся реальна влада, як і раніше, знаходилась в руках партійних 
органів, які фактично підмінили собою і радянські, і господарські 
органи. 
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Хоча у кінці 70-х рр.. в Радянському Союзі, рівно як і в УРСР, 
певною мірою було удосконалено законодавство, що регулювало 
діяльність рад районного, селищного та сільського рівня, проте 
воно більшою мірою стосувалось захисту інтересів держави, а не 
місцевих громад. Вище партійне керівництво, очолюване 
Генеральним секретарем ЦК КПРС Брежнєвим Л.І, поступово 
знову повернулося до здійснення лінії твердого, жорсткого 
централізму. 

Не виправдались надії певних демократичних кіл радянського 
суспільства на прийняття нової Конституції. Хоч нова Конституція 
СРСР 1977 року, як і Конституція УРСР 1978 року продекларували 
деяке розширення прав місцевих органів влади, але не створили 
механізмів їх реалізації, що фактично перетворило ці органи на 
єдину систему представницьких органів, у якій головним 
системоутворюючим чинником було керівництво вищестоящих 
органів нижчестоящим. 

Таким чином, згідно конституцій радянського періоду, вся 
влада в центрі та на місцях в Україні здійснювалась єдиною 
системою Рад, які отримали статус органів державної влади. До 
того ж, крім конституцій, вся діяльність Рад регулювалася законами 
про Ради, а також постановами Верховної Ради УРСР, спільними 
постановами ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР та Ради 
Міністрів СРСР. 

Зауважимо, що для практики радянського законодавства 
визначальним було прийняття законів, що стосувалися кожного 
окремого рівня Рад – обласних, районних, сільських та селищних. 
Зазначені закони визначали окремо предмети відання та основні 
повноваження, які були спільні для Рад всіх рівнів. Останнє не 
давало можливості чітко розмежувати повноваження між ними, і, в 
той же час, свідчило про декларативний характер цих органів.  

Місцеві Ради розглядали та вирішували питання, віднесені до 
їх компетенції на своїх сесіях. Останні скликалися їх виконавчими 
комітетами і, як правило, тривали лише кілька годин. На практиці 
вони фактично ухвалювали проекти рішень, які були підготовлені 
місцевими партійними органами і представлені на сесію 
виконкомами (керівництвом) відповідних рад. Тобто, місцеві Ради 
на практиці були безвладними. 

Радянська модель влади в УРСР, як і в цілому в СРСР, 
заснована, на наш погляд, на таких принципах: 
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по-перше, єдність органів державної влади базувалась на 
відомому принципі «демократичного централізму». Вказаний 
принцип формально допускав самостійність та ініціативу місцевих 
органів влади. Проте, на практиці він забезпечував жорстку 
централізацію і єдність державної влади. Суттєвою стороною 
принципу було те, що він передбачав обов’язковість рішень 
вищестоящих Рад та подвійну підпорядкованість їх виконавчих 
комітетів, дотримання пріоритету державних інтересів інтересам 
місцевого населення. 

По-друге, вся діяльність місцевих Рад відповідала принципам 
партійного керівництва. Суть і розуміння цього принципу досить 
відверто виклав Й.В.Сталін, вбачаючи партійне керівництво у тому, 
що партія, на основі «демократичних виборів», проводить своїх 
людей в представницькі органи – Ради; через Ради партія 
намагається провести на ключові державні посади своїх 
представників. І не менш важливим є те, що без керівних вказівок 
партії не може бути прийняте жодне важливе рішення з усіх питань 
державного життя1.  

Радянське партійне керівництво неухильно дотримувалось 
цього принципу в усі періоди існування радянської влади. Відомо, 
що у 50-х до середини 80-х років ХХ ст. було ухвалено 10 постанов 
ЦК КПРС щодо місцевих рад, в яких були визначені завдання щодо 
підвищення відповідальності місцевих Рад у вирішенні питань 
місцевого життя. Тобто, ставилась вимога до місцевих партійних 
органів посилити фактичне управління політико-економічним та 
соціально-культурним життям на місцях. 

По-третє, активне декларування в радянські часи ідеї 
самоуправління народу повинна була забезпечити єдність 
державної влади та ініціативи населення, в реальному житті все 
зводилось до практики дозованого представництва в депутатському 
корпусі різних верств населення за класовою, віковою, соціальною 
та професійною ознаками. До речі, персональний відбір до 
депутатського корпусу прискіпливо контролювався партійними 
органами, які й визначали персональний склад усіх рівнів Рад на 
всіх рівнях державного життя. 

Всевладдя Рад, проголошене в радянських конституціях, в 
значній мірі  мало декларативний та формальний характер. 

                                                 
1 Див.:  Сталин И. Вопросы ленинизма, изд. 11-е. – М., 1948, С. 124-125. 
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Радянська модель місцевого управління виявилась 
неспроможною вирішити питання ні широкою участю трудящих в 
управлінні місцевими справами, ні величезною кількостю 
кричущих проблем місцевого господарства, ні досягненням 
цивілізованих стандартів життя мешканців міст і сіл. 
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Розділ VI. Відновлення і  трансформації місцевого 
самоврядування на етапі сучасного українського 

державотворення 
 
Уже в 70-80-х роках все більше науковців, партійних і 

радянських працівників, мешканців міст і сіл усвідомлювали 
концептуальну помилковість ліквідації місцевого самоврядування. 
Проблеми громадського управління, самоорганізація населення за 
місцем проживання ставали темами для обговорення на науково-
практичних конференціях, круглих столах, семінарах, в партійних 
комітетах і депутатських радах. 

Цю проблему в цілому успішно вирішила Верховна Рада 
України 12-го скликання (1990 р.), коли було прийнято Закон «Про 
місцеві Ради народних депутатів Української УРСР та місцеве 
самоврядування» від 7 грудня 1990 р., що відкрило в Україні, 
вперше серед республік тодішнього СРСР, правовий простір для 
упровадження системи місцевого самоврядування. У преамбулі 
Закону констатувалось, що закон визначає засади місцевого 
самоврядування – основи демократичного устрою влади в 
республіці, правовий статус місцевих Рад народних депутатів, 
органів громадського самоврядування, а також форм 
безпосередньої демократії. 

Закон проголошував, що місцеве самоврядування в 
Українській РСР – це територіальна самоорганізація громадян для 
самостійного вирішення безпосередньо або через державні та 
громадські органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя, 
виходячи з інтересів населення, на основі законів Української РСР 
та власної фінансово-економічної бази1.  

У Законі зроблена спроба поєднати такі поняття, як «місцеве 
самоврядування» і «державні органи». Згідно статті 21 система 
місцевого самоврядування включала сільські, селищні, районні, 
міські, районні в містах, обласні Ради народних депутатів та їх 
органи, які були державними органами місцевого самоврядування. 
Даний правовий абсурд пояснюється наявністю в чинній 
Конституції 1978 р. положення: «Народ здійснює державну владу 
через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу 
Української РСР. Всі інші органи підконтрольні і підзвітні Радам 
                                                 
1 Кравченко В.В., Пітник М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи 
муніципального права). Навчальний посібник. – К., 2001. – С.15 
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народних депутатів» (стаття 2)1. До того ж організація і діяльність 
радянської держави будувалась у відповідності з принципом 
демократичного централізму, обов’язковістю рішень вищестоящих 
органів для нижчестоящих. 

І все ж, незважаючи на наявні юридичні протиріччя із 
загальноприйнятими нормами, що визначають місцеве 
самоврядування як недержавну і автономну від державного 
втручання інституцію самоорганізації населення, день ухвалення 
згаданого вище закону «Про місцеві Ради народних депутатів та 
місцеве самоврядування», - 7 грудня 1990 року, - став днем 
відродження місцевого самоврядування в Україні. Закон повернув 
до життя місцеве самоврядування і його основні принципи, на яких 
воно будується, у тому числі - самостійність і незалежність Рад 
народних депутатів у межах своїх повноважень і вирішенні питань 
місцевого значення; економічної і фінансової самостійності 
території; самофінансування і самозабезпечення; оптимальної 
децентралізації. 

Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 
року наша держава сформувалась як парламентсько-президентська 
республіка. З обранням Президента 1 грудня 1991 р. почалося 
внесення змін і доповнень до чинної Конституції та відповідна 
корекція українського законодавства, в тому числі щодо місцевого 
самоврядування. Слід зауважити, що з грудня 1990 р. в Україні 
діяла перша редакція відомого Закону «Про місцеві ради народних 
депутатів Української РСР та місцеве самоврядування». А за роки 
незалежності декілька разів змінювалася концепція організації 
місцевого самоврядування. 

На початку 1992 року було ухвалено два нових закони про 
місцеві органи влади, а саме: «Про представника Президента 
України» та «Про місцеві Ради народних депутатів та про місцеве і 
регіональне самоврядування». 

Саме тоді в Україні відбувся справжній розподіл влади на 
законодавчу, очолювану Верховною Радою, і виконавчу, 
очолювану Президентом. Згідно цієї моделі Президент одержав 
виконавчу вертикаль із представників Президента в областях і 
районах, які здійснювали функції державної виконавчої влади і 
контролювали органи місцевого самоврядування з питань 
здійснення ними делегованих їм певних державних функцій і 
                                                 
1 Іванов В. Історія держави і права України. Навч. посібник. – К., 2007. – С.592 
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дотримання ними Конституції і законів України. Прийнятий 5 
березня 1992 р. Закон «Про представника Президента України» 
визначав представника Президента вищою посадовою особою 
державної виконавчої влади в області та районі. Він здійснював 
загальне керівництво місцевою державною адміністрацією, 
виконанням обласного та районного бюджетів, контроль за 
дотриманням Конституції та законів України. Слушно буде 
зазначити, що названий є являвся досить загальним, тому всі інші 
питання діяльності обласних і районних адміністрацій повинні бути 
врегульовані відповідними указами Президента України 

У відповідності до Закону України від 26 березня 1992 р. «Про 
місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне 
самоврядування» місцеве самоврядування визначено як 
територіальну організацію громадян для самостійного вирішення 
безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань 
місцевого життя в рамках Конституції та Законів України і власної 
фінансово-економічної бази. 

Суттю місцевого самоврядування є органічне поєднання форм 
представницької і безпосередньої демократії, тобто систему 
самоврядування становлять як певні представницькі органи, так і 
форми безпосереднього волевиявлення населення відповідної 
територіальної одиниці. 

Знаковою рисою самоорганізації громадян для здійснення 
самоврядування є територіальність, тобто місцеве самоврядування 
здійснюється в межах відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць. Територіальну ж основу місцевого самоврядування 
становлять сільські поселення, селища, міста. Сама система 
місцевого самоврядування включає: по-перше, сільські, селищні, 
міські Ради народних депутатів та їх органи, по-друге, інші форми 
територіальної самоорганізації громадян (громадські комітети і 
ради мікрорайонів, житлових комплексів, домові, вуличні, 
квартальні, дільничні, селищні, сільські комітети та інші органи), 
по-третє, місцеві референдуми, загальні збори (сходи) громадян як 
форми безпосереднього волевиявлення населення. Зауважимо, що 
районні в містах Ради народних депутатів є складовою частиною 
міського самоврядування. Крім іншого, задля ефективності 
здійснення своїх повноважень органи місцевого самоврядування 
можуть об’єднуватися в асоціації, інші добровільні об’єднання.  
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Щодо регіонального самоврядування, то його територіальні 
засади становлять район, область, а до названої системи входять 
районні й обласні Ради народних депутатів, місцеві референдуми в 
межах території району, області, інші форми самоорганізації 
громадян районів і областей (Закон України «Про місцеві Ради та 
місцеве і регіональне самоврядування» зі змінами і доповненнями 
від 16 березня 1993 р.). Представницькі органи самоврядування – 
обласні, районні Ради. З числа депутатів відповідної Ради обирають 
голову і заступника голови Ради, утворюють і обирають постійні та 
інші комісії. Голови обласної, районної Рад є ключовими 
посадовими особами в системі самоврядування відповідної області, 
району. Обласні, районні Ради утворюють і підзвітний їм 
секретаріат Ради, який здійснює організаційно-технічне 
забезпечення діяльності Ради та її органів. Структура і чисельність 
секретаріату визначається Радою за поданням її голови, керівник 
секретаріату призначається головою Ради. 

Таким чином, за Законом України від 26 березня 1992 р. «Про 
місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне 
самоврядування» вся діяльність Рад обмежувалася здійсненням 
функцій місцевого і регіонального самоврядування, а виконавчі 
функції в областях і районах, містах Києві та Севастополі 
передавалися представникам Президента України. Тобто, на 
обласному і районному рівні Ради позбавлялися власних 
виконавчих органів і мали виключно характер представницьких 
органів. І тільки на рівні населених пунктів функціонувало дійсне 
самоврядування. Як відомо, перша редакція Закону України від 7 
грудня 1990 р. «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве 
самоврядування» ліквідувала підпорядкованість нижчестоящих рад 
вищестоящим. Та тільки введення інституту представників 
Президента повинно було завершити цей процес і остаточно 
ліквідувати радянську модель влади, оскільки він поєднував 
принцип забезпечення в регіонах державного управління через 
державні адміністрації в районах і областях з найширшою 
самодіяльністю громадян у населених пунктах (селах, селищах і 
містах) через органи місцевого самоврядування з доволі широкими 
повноваженнями. 

Криза влади на початку вересня 1993 р. спричинила 
принципове рішення Верховної Ради України про дострокові 
парламентські та президентські вибори. В цей же час Президент 
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вніс на розгляд Парламенту проект про зміни і доповнення 
Конституції України, де пропонувалось введення посади Віце-
Президента як глави Уряду та певна модифікація структури влади в 
Україні загалом. Варто зауважити, що цей законопроект 
засвідчував слабкість Президента, що й було підтверджено його 
подальшою участю. Вказаний законопроект, в подальшій роботі 
над ним у Верховній Раді, був трансформований в зовсім інший за 
змістом, але невеликий за обсягом законопроект «Про формування 
місцевих органів влади і самоврядування». Його прийняття 3 
лютого 1994 р. призвело до двох дуже важливих подій: виборів до 
місцевих органів влади та скасування інституту представника 
Президента і місцевої адміністрації (підкреслено нами). Закон 
передбачав, що голови Рад усіх рівнів обираються всім населенням 
і, одночасно, натомість держадміністрацій знову відновлюються 
виконкоми рад.  

З ліквідацією інституту представників Президента в областях і 
районах від 26 червня 1994 р. вертикаль державної виконавчої 
влади в Україні була зруйнована. Намагання Президента відновити 
виконавчу вертикаль влади, формально підпорядкувавши 
виконкоми із здійснення делегованих їм державних функції, 
виявилися надто неефективними. Адже обрання голів рад всім 
населенням робило їх реально незалежними. До того ж, їх повна 
автономність у виконанні функцій місцевого самоврядування, при 
наявності в тогочасній Україні великої частки державної власності, 
посилювало некерованість місцевого управління. Проявилися і 
певні намагання новообраних голів виконкомів проводити свою, 
незалежну від Центру, політику, що провокувало певні 
сепаратистські прояви. 

Неординарні процеси відбувалися в Верховній Раді України 
13-го скликання, де в 1994 р. «ліві» сили мали більшість. В цій 
ситуації «ліва» більшість спробувала відновити радянську модель 
влади. Апогеєм цих намагань було прийняття у першому читанні (8 
липня 1994 р.) Закону «Про місцеві Ради народних депутатів». За 
цим проектом закону Президент і Уряд фактично позбавлялись 
можливості впливати на регіональну владу, а вся система рад знову 
підпорядковувалась Верховній Раді. Правда, реалізувати «лівим» 
свої плани не вдалося. Після виборів липня-листопада 1994 р. 
«ліві» втратили свою більшість у Верховній раді, названий вище 
проект закону так і залишився проектом. 
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Таким чином, другий президент України отримав недієву 
вертикаль влади і спробував неконституційними методами 
відновити її. Своїм Указом (від 6 серпня 1994 р.) «Про 
забезпечення керівництва структурами державної виконавчої влади 
на місцях» Президент підпорядковував собі голів обласних і 
районних рад. Переломити ситуацію Президент намагався 
законними методами, а саме, внісши 2 грудня 1994 р. на розгляд 
Верховної Ради України проект Конституційного Закону «Про 
державну владу і місцеве самоврядування в Україні». Даний проект 
Закону про організацію влади в Україні визначав статус і 
повноваження органів законодавчої, виконавчої і судової влади, 
правові механізми взаємодії Президента, Кабінету Міністрів і 
Верховної Ради України, територіальну організацію влади в 
Україні. Внесений Президентом 2 грудня 1994 р. проект 
Конституційного Закону «Про державну владу і місцеве 
самоврядування в Україні», було ухвалено в першому читанні. 
Однак цей Конституційний Закон був непрохідним у Верховній 
Раді, оскільки для його ухвалення не було конституційної 
більшості. Склалася парадоксальна ситуація: одним рішенням 
Верховна Рада проявила наявність політичної волі до зміни 
Конституційного ладу в Україні, іншим – продемонструвала 
формальну відсутність конституційної більшості реалізувати таку 
зміну. Такий стан речей призвів до загострення політичної ситуації. 
В умовах, що склалися, здійснювався пошук виходу з гострої 
політичної та конституційної кризи. 

Пошук варіантів виходу із кризи породив ідею укладання 
Конституційного Договору між трьома (законодавчою, виконавчою 
й судовою) чи принаймні між двома (законодавчою й виконавчою) 
гілками влади. Вперше вона була висунута на засіданні нової 
Конституційної комісії 28 листопада 1994 р. Для всебічного 
обговорення цієї ідеї українська Правнича Фундація 14 грудня 1994 
р. провела «круглий стіл». На засіданні «круглого столу» ідея 
Конституційного Договору в цілому була схвалена. При цьому 
зауважимо, що укладання Конституційного Договору стало 
політичним компромісом. Таким чином, піврічні дебати навколо 
проекту Закону «Про державну владу і місцеве самоврядування в 
Україні» завершилися підписанням унікального правового акту між 
Верховною Радою і Президентом України – Конституційного 
договору. Названий документ був поставлений нарівно з 
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Конституцією України. До речі, і Конституція, і все інше 
українське законодавство могло діяти лише в частині, що не 
суперечила Конституційному Договору. 

Названий правовий акт відновив систему органів місцевих 
державних адміністрацій, які підпорядковувалися по вертикалі 
знизу вверх, аж до Президента України. Як і в період 1992-1994 рр.  
обласні та районні ради позбавлялися своїх виконавчих органів. 
Самоврядування ж формально залишалося лише на рівні населених 
пунктів. І все ж, у цій системі залишався суттєвий суперечливий 
елемент. А саме, голова ради (тобто самоврядування) та голова 
державної адміністрації (державна влада) поєднувались в одній 
особі, втім, як відомо, обраний всім населенням як голова ради. 
Таким чином, що Конституційний Договір практично вивів 
державну виконавчу владу з-під впливу парламенту. Така ж 
ситуація сформувалась на районному та обласному рівнях. В 
розвиток положень Конституційного Договору про місцеву владу 
було прийнято два Укази Президента. 21 серпня 1995 р. з’являється 
Указ «Про положення про обласну, Київську, Севастопольську 
міську державну адміністрацію та Положення про районну, 
районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію». А 
30 грудня 1995 р. Указ Президента України «Про делегування 
повноважень державної виконавчої влади головам та очолюваним 
ними виконавчим комітетам сільських, селищних і міських Рад». 
Згідно цих указів, місцева державна адміністрація одержала ряд 
повноважень, а саме: право вносити зміни в бюджет та 
встановлювати місцеві податки. До того ж, 28 травня 1995 р. 
Верховною Радою України було прийнято нову редакцію Закону 
«Про бюджетну систему України», яка додала нові обмеження на 
власні фінансові можливості місцевих рад. Все це разом з 
Конституційним Договором завдало відчутного удару місцевому 
самоврядуванню та його повноваженням. 

Проте, не варто забувати, що укладання Конституційного 
Договору створювало можливість убезпечитись від жорсткого 
протистояння між Верховною Радою України й Президентом 
України за відомим російським зразком. Важливим було, також, 
протистояти конституційному хаосові, правовому нігілізмові 
окремих політичних сил, обов’язковість Конституційного Договору 
всіх гілок влади, надання йому вищої юридичної сили на засадах 
консенсусної волі, взаємної згоди та поступок; не скасовувати 



 68 

Конституцію 1978 р., зберегти її як атрибут української 
національної державності, попередити подальшу глибоку 
конституційну кризу, забезпечити неконфронтаційне  продовження 
конституційного процесу над створенням нової Конституції, 
підготувати необхідну політико-правову основу для її прийняття1. 
Прикметно, що, укладаючи Конституційний Договір, Президент і 
Верховна Рада домовились створити необхідні умови для 
успішного здійснення та завершення конституційного процесу в 
Україні не пізніше одного року з дня підписання Конституційного 
Договору, а саме, до 8 червня 1996 року. 

Нова Конституція України була прийнята 28 червня 1996 
року. Вона  характеризує Україну, як суверенну, незалежну, 
демократичну, соціальну, правову державу (ст.1)2. Важливою 
ознакою Конституції є те, що в ній зафіксовано принцип 
визначення та гарантованості місцевого самоврядування (ст.7)3. 
Прикметно, що в Конституції місцеве самоврядування 
розглядається різнобічно як складне, сукупне, політико-правове 
явище, яке виступає в різних іпостасях. А саме: а) як одна із засад 
конституційного ладу України; б) як специфічна форма 
народовладдя; в) як право жителів відповідної територіальної 
громади на самостійне вирішення питань місцевого значення. 

Що означає визнання місцевого самоврядування як засади 
конституційного ладу?  

По-перше, місцеве самоврядування, як публічна влада 
територіальної громади, є складовою і невід’ємною частиною 
конституційного ладу і характеризується так само. Тобто, мова йде 
про безумовне дотримання, в першу чергу, прав і свобод людини і 
громадянина, а органи і посадові особи повинні діяти відповідно до 
Конституції та законів України. 

По-друге, визнання місцевого самоврядування, як засади 
конституційного ладу України, означає, також, встановлення 
демократичної децентралізованої системи управління, яка 
базується на самостійності територіальних громад, органів 
місцевого самоврядування при вирішенні всіх питань місцевого 
значення. 

                                                 
1 Див.:Головатий С. Конституційний Договір як складова новітнього конституційного проекту в Україні // 
Конституція незалежної України. В 3-х кн.. – К., 1995. – Кн..1. – С.40 
2 Див.: Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня  1996 року. – К.: 
Україна, 1996. 
3 Див.: Там же. 
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По-третє, віднесення інституту місцевого самоврядування до 
засад конституційного ладу, до того ж, означає неможливість його 
скасування чи обмеження. 

Як зазначається в ст. 5 Конституції України народ здійснює 
владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування. З даного конституційного положення 
прямо випливає, що органи місцевого самоврядування не входять 
до єдиного державного механізму і, в силу цього, місцеве 
самоврядування можна розглядати як окрему форму реалізації 
народом належної йому влади. 

Як особлива форма реалізації належної народові влади 
місцеве самоврядування характеризується: 

1. Місцеве самоврядування має особливого суб’єкта – 
територіальну громаду, тобто жителів села чи добровільного 
об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища чи 
міста. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування 
безпосередньо або через органи місцевого самоврядування; 

2. Місцеве самоврядування займає окреме місце в політичній 
системі (в механізмі управління суспільством і державою). Місцеве 
самоврядування, його органи, згідно Конституції України, не 
входять до механізму державної влади, хоч це й не означає його 
повної автономності від держави, державної влади. Взаємозв’язок 
місцевого самоврядування з державою досить тісний і знаходить 
свій вияв у тому, що, по-перше, і місцеве самоврядування, і 
державна влада мають одне джерело - народ (ч.1 ст.5 Конституції 
України); по-друге, органам місцевого самоврядування можуть 
надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади 
(ст.143 Конституції України) і стан їх реалізації контролюється 
відповідними органами виконавчої влади. Таке становище 
місцевого самоврядування в політичній системі дозволяє 
характеризувати його як самостійну (поряд з державною владою) 
форму публічної влади – публічну владу територіальної громади. 
Самостійність місцевого самоврядування гарантується 
Конституцією України, ст.145 якої передбачає, що права місцевого 
самоврядування захищаються в судовому порядку, а ст.142 
визначає матеріальну і фінансову основу місцевого 
самоврядування. 

3. Місцеве самоврядування має особливий об’єкт управління – 
питання місцевого значення, перелік яких у вигляді предметів 
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відання органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
визначено в Законі України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

Місцеве самоврядування є самостійною, поряд з державною 
владою, формою публічної влади – публічною владою 
територіальної громади. 

Конституція України (ст. 140) визначає місцеве 
самоврядування як право територіальної громади – жителів села чи 
добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, 
селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і законів України. Місцеве 
самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 
встановленому законом, як безпосередньо, так і через 
представницькі органи: сільські, селищні, міські ради та їх 
виконавчі органи.  

Більш детальне нормативне визначення місцевого 
самоврядування дається в Законі України1997 р. «Про місцеве 
самоврядування в Україні»: «Місцеве самоврядування в Україні – 
це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 
громади – жителів села чи добровільного об’єднання в сільську 
громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під 
відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України». 

Реальність функціонування місцевого самоврядування 
визначається, в першу чергу, матеріальними і фінансовими 
ресурсами, якими розпоряджається територіальна громада, що в 
сукупності становлять матеріальну і фінансову основу місцевого 
самоврядування. 

Конституція України (ст. 142) до матеріальної і фінансової 
основи місцевого самоврядування відносить: рухоме і нерухоме 
майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні 
ресурси, що знаходяться у власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної 
власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. 

Провідне місце у структурі матеріальної та фінансової основи 
місцевого самоврядування займає комунальна власність. Поняття 
комунальної власності вперше на законодавчому рівні було введено 
Законом України «Про власність» (від 7 лютого 1991 р.) і на той час 
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комунальна власність (або відповідно до закону – власність 
адміністративно-територіальних одиниць) розглядалася як різновид 
державної власності (ст. 31 Закону). Конституція України 1996 
року визначає комунальну власність як самостійну форму 
власності, суб’єктами якої є територіальні громади села (кількох сіл 
у разі добровільного об’єднання у сільську громаду їх жителів), 
селища, міста, району в місті. 

Органи місцевого самоврядування з метою забезпечення умов 
для надання громадських послуг на належному рівні користуються 
правом продавати, купувати, резервувати земельні ділянки, здавати 
їх в оренду, використовувати як заставу, передавати їх як внески до 
статутних фондів (капіталів) акціонерних товариств, товариств з 
обмеженою відповідальністю, кооперативів, фінансово-кредитних 
установ та інших підприємств і організацій. 

Конституція України проголошує, що наша держава є 
суверенною, демократичною, правовою і соціальною. Та, на жаль, 
це не зовсім так. Наше законодавство, безумовно, потребує 
подальшого удосконалення. Тому для нас важливо взяти з 
європейської моделі влади все найпрогресивніше. Щодо місцевої 
влади, то нам необхідно втілити в життя всі принципи 
Європейської Хартії місцевого самоврядування, підписаної 
Україною і ратифікованої Верховною Радою України в 1997 році. 
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РОЗДІЛ VII. Сучасні проблеми розвитку місцевого 
самоврядування в Україні 

 
За роки незалежності в Україні в основному сформовані 

організаційно-правові та інші основи державної політики у справі 
регіонального управління та місцевого самоврядування. 

Це дало можливість закласти законодавчу базу управління 
місцевими та регіональними справами, сприяло вдосконаленню 
відносин на регіональному та місцевому рівнях, становленню 
територіальних громад, комунальної власності, місцевих фінансів, 
бюджетних та міжбюджетних відносин на регіональному та 
місцевому рівнях, створенню муніципальної служби тощо. 

Проте, в силу численних об’єктивних і суб’єктивних факторів, 
наявність можливості забезпечення збалансованого розвитку України 
та її регіонів, поліпшення якості життя людей реалізується недостатньо. 
Причиною цього, у тому числі, являються і нерозв’язані проблеми 
регіонального управління та місцевого самоврядування, що вплинуло 
на формування такої системи організації влади, яка виявилася 
неспроможною забезпечити надання населенню якісних послуг, що 
відповідали б європейським стандартам. 

Наведемо найважливіші з цих проблем: 
1. Незавершеність адміністративної реформи. 
Закріплена в Конституції України модель організації влади на 

місцевому та регіональному рівнях не дозволяє створити такі 
територіальні громади, які б мали достатню матеріальну, фінансову 
базу, територію та об’єкт соціальної структури, щоб ефективно 
виконувати завдання та повноваження місцевого самоврядування та 
делеговані їм повноваження. 

а) Місцеве самоврядування запроваджене лише на рівні 
населеного пункту – села, селища, міста, а на регіональному рівні – 
в районі і області продовжує існувати централізована система 
державного управління.1 І тим самим відсутня його повсюдність. 

б) Має місце дуалізм влади на регіональному рівні: на рівні 
районної і обласної ради та районної і обласної адміністрації, де 
одночасно функціонують органи місцевого самоврядування та 
місцеві державні адміністрації. 

Вони наділені близькими по змісту функціями щодо 
соціально-економічного розвитку територій і населених пунктів. І 
                                                 
1 Див. Конституція України. Вид. «Право». – К., 1996. – С.45. 
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місцеві ради, і місцеві державні адміністрації займаються 
вирішенням питань: прав і свобод людини, охорони громадського 
порядку, економічним розвитком територій і населених пунктів, 
розвитком торгівлі, освіти, культури, утриманням і розбудовою 
об’єктів інфраструктури тощо. 

в) Залишаються неврегульованими питання розмежування 
повноважень між місцевими органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, між органами місцевого самоврядування 
різного територіального рівня – селами, селищами, містом, районом у 
місті, районом, областю, а також забезпечення виконання ними 
делегованих повноважень. Так, у статті 140 Конституції України 
зазначено, що «органами місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та 
міст є районні та обласні ради», а в статті 118 бачимо, що «виконавчу 
владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють 
місцеві державні адміністрації».1 

Як бачимо, і ради, і місцеві державні адміністрації мають одні 
і ті ж об’єкти управління, без розмежування повноважень. 

Тепер щодо розмежованості змістовної діяльності районних і 
обласних рад та районних і обласних державних адміністрацій. 

 В статті 143 Конституції України зазначено, що «обласні та 
районні ради затверджують програми соціально-економічного 
розвитку областей і районів та контролюють їх виконання; 
затверджують районні та обласні бюджети та контролюють їх 
виконання». В той же час, у відповідності до статті 119 «місцеві 
державні адміністрації на відповідній території забезпечують: 

- виконання державних і регіональних програм соціально-
економічного і культурного розвитку, програм охорони 
довкілля…; 

- підготовку та виконання обласних і районних бюджетів; 
- звіт про виконання відповідних бюджетів та програм».2 
Як бачимо, обласні та районні ради не приймають участі у 

підготовці програм соціально-економічного розвитку та бюджетів, 
а тільки запроваджують їх. Але і ради, і місцеві адміністрації 
одночасно контролюють виконання одних і тих же програм і 
бюджетів, а складають звіти про виконання бюджетів і програм 
тільки державні адміністрації. 
                                                 
1 Конституція України. Вид. «Право». – К., 1996. – С.37, 45. 
2 Там же. – С.38, 46. 
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І ще про те, хто і кому підзвітний і підконтрольний? 
В статті 143 Конституції України йде мова про те, що «органам 

місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі 
повноваження органів виконавчої влади… Органи місцевого 
самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів 
виконавчої влади підпорядковані відповідним органам виконавчої 
влади». 

Місцеві державні адміністрації, як зазначається в статті 118 
«підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих 
їм відповідними районними чи обласними радами», а також «підзвітні 
і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня».1 

За цими положеннями Конституції України органи виконавчої 
влади являються підпорядкованими як державі, так і органам місцевого 
самоврядування. А за повноваженнями, які зазначені в статті 119, саме 
державні адміністрації мають контролювати дотримання законності, у 
тому числі і органами місцевого самоврядування. Варто зауважити і те, 
що не може ефективно здійснювати контроль орган влади, будучи 
залежним від суб’єкту контролю. 

Залишаються не визначеними територіальні основи місцевого 
самоврядування, оскільки не встановлені просторові межі 
територіальної громади. 

Конституція України зазначає, що «місцеве самоврядування є 
правом територіальної громади – жителів села чи добровільного 
об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища чи міста – 
самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції 
і законів України», це породжує декілька закономірних питань.  

Перше. Чи прив’язане  місцеве самоврядування до конкретної 
території, чи є лише правом громадян? 

Друге. Якими є просторові межі села, селища, міста? 
Третє. Чи належать до юрисдикції місцевого самоврядування 

території між населеними пунктами, що об’єдналися в одну 
громаду? 

Думається, що відповіді на ці питання в Конституції мають 
принципове значення для здійснення повноцінного місцевого 
самоврядування. 

Ресурсне забезпечення місцевого самоврядування знаходиться 
серед найважливіших проблем, від розв’язання яких, у вирішальній 
мірі, залежить ефективність місцевого самоврядування. 
                                                 
1 Конституція України. Вид. «Право». – К., 1996. – С.38. 
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Аналіз здійснення сільськими, селищними, міськими 
громадами своїх самоврядних функцій стикається з відсутністю 
належного матеріального і фінансового забезпечення, кризою 
житлово-комунального господарства, систем енергетичного, 
паливного, водного забезпечення та соціальної інфраструктури, 
поглиблення диспропорцій у соціально-економічному стані 
територіальних громад та регіонів. Постійно є нестача коштів. 
Бюджетна забезпеченість коштами, із розрахунку на одного жителя 
села, складає 50-700 гр. на рік, при стандарті 60-2000 євро. В 
аварійному стані перебуває 30% водопровідних та 27% 
каналізаційних мереж, біля 15 тисяч кілометрів теплових мереж, 
постійно погіршується стан житлового фонду. 

Зростання політичної і соціальної свідомості українських 
громадян та подальший процес демократизації українського 
суспільства вимагають від органів місцевого самоврядування нової 
якості функціонування, відповідності вимогам часу, високого 
професіоналізму і загальної культури посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад. 

Однак, освітній рівень значної кількості посадових осіб місцевого 
самоврядування та фахова підготовка депутатів місцевих рад не 
дозволяє їм відповідально виконувати покладені на них повноваження 
та обов’язки. Так, майже з 100 тисяч працівників виконкомів та 
апаратів місцевих рад, лише 63%  мають повну вищу освіту. 

Близько 40% сільських, селищних та міських голів, як 
правило, обираються вперше і тому не мають відповідної фахової 
підготовки для виконання своїх повноважень, а системи постійного 
надання кожному з них освітніх послуг немає. 

З майже 240 тисяч депутатів місцевих рад понад 60% - обирається 
вперше. В своїй основній масі вони не мають відповідної освіти, 
спеціальної підготовки та досвіду для здійснення депутатських 
повноважень. При цьому система навчання чи надання їм 
інформаційно-консультативних послуг не існує. 

В Україні за роки незалежності сформувалася мережа 
навчальних закладів для підготовки та підвищення кваліфікації 
посадових осіб місцевого самоврядування, але вона не відповідає 
потребам сьогодення. 

4. Недосконалість українського законодавства призвела до 
численних конфліктів між органами державної влади та органами 
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місцевого самоврядування, а також з посадовими особами місцевого 
самоврядування. Наведемо декілька таких вузлів конфлікту. 

Перший. Після впровадження пропорційної системи виборів 
до міських рад, поступово почала слабнути відповідальність 
конкретних представників депутатського корпусу перед виборцями. 
Відповідальність стала колективною, розмитою. З огляду на 
віддаленість чергових виборів, інтереси мешканців міста нерідко 
ігноруються, а це призводить до багаточисельних конфліктів між 
громадою і міською радою. 

З обраної за партійними списками міської ради часто 
виникають непорозуміння з міським головою, який є безпартійним, 
або ж представником політичної сили, що не має більшості у раді. І 
тоді голова міста може вступити в конфлікт з радою, або іде на всі 
можливі компроміси (нерідко у збиток для громади міста), оскільки 
з допомогою 2/3 голосів депутатського корпусу він може бути 
усунутий з посади в будь-який час. 

Другий. Спочатку міські голови обиралися абсолютною 
більшістю голосів. І тоді сформована із депутатів-мажоритарників 
міська рада, відчуваючи сильну електоральну підтримку голови, 
налаштовувалася на співпрацю з ним. Коли ж міських голів стали 
обирати за відносною більшістю голосів, то головами міст нерідко 
ставали люди, що отримали 10-15% голосів виборців. 

Не відчуваючи за собою підтримки більшості виборців, вони 
починають шукати підтримки депутатського корпусу міської ради. 
Нерідко така прихильність депутатів до міського голови була 
пов’язана із зловживанням ним службовим становищем за рахунок 
майнового і фінансового ресурсу міської громади. Якщо ж такої 
прихильності отримати не вдалося, то зав’язувався конфлікт, який 
негативно відбивався на життєдіяльності міської громади, і 
шукалися 2/3 голосів, щоб усунути голову міста з посади. 

Третій конфліктний вузол зав’язувався між районними радами 
та районними державними адміністраціями та між обласними 
радами та обласними державними адміністраціями. 

У відповідності до Конституції України районні та обласні 
ради всього лиш представляють інтереси територіальних громад і 
не мають власних виконавчих органів, що суттєво обмежує їх 
повноваження. Але в Законі України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» визначені власні повноваження районних та обласних 
рад. Однак, ці повноваження не можуть реалізовуватися радами без 



 77 

власного виконавчого органу. І тому ради мають делегувати ці 
повноваження відповідним місцевим державним адміністраціям. 
Проте трапляються не поодинокі випадки, коли районні та обласні 
ради відмовляються делегувати повноваження місцевим державним 
адміністраціям або ухвалюють рішення про скасування рішень 
своїх попередників. Все це закінчується тим, що проблеми не 
розв’язуються, а влада бездіє, оскільки ради не можуть виконувати 
свої повноваження без виконавчих органів. 

Такі конфлікти послаблюють місцеву владу, роблять її 
діяльність малоефективною, а місцеві громади не можуть 
вирішувати злободенні питання свого повсякденного життя. 

Аналіз становлення системи місцевого самоврядування 
переконує, що її становлення тісно пов’язане з вдосконаленням 
всієї системи державного управління місцевим і регіональним 
розвитком. 

Якими ж бачаться основні напрямки вдосконалення системи 
територіальної організації державної влади та системи місцевого 
самоврядування? 

1. Вдосконалення системи адміністративно-територіального 
устрою України, в якій територіальна громада конституюється як 
низова самоврядна адміністративно-територіальна одиниця, що 
передбачає наступне: 

-  забезпечення  територіальності місцевого самоврядування, 
яке має здійснюватися на територіях, що відокремлені одна від 
іншої. Тобто, на одній території не може бути кількох 
територіальних громад, що виступають самостійними суб’єктами 
права на місцеве самоврядування; 

- як низова самоврядна адміністративно-територіальна одиниця, 
територіальна громада має включати територію відповідного 
населеного пункту та прилеглі до населеного пункту землі; 

- у випадку об’єднання у територіальну громаду кількох сіл, до 
юрисдикції місцевого самоврядування належить територія між селами; 

- стимулювання розвитку територіальної громади як 
соціальної спільноти, залученню її членів до активної участі у 
реалізації завдань та функцій громади, забезпечення прозорості в 
діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб; 

- запровадження місцевого самоврядування на районному і 
обласному територіальних рівнях з такими його інститутами, як 
регіональний колектив, регіональна комунальна власність, 
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регіональні фінанси, регіональні бюджети, регіональні податки та 
збори, регіональні представницькі органи з власними виконавчими 
структурами та інше; 

- запровадження повсюдності місцевого самоврядування, 
забезпечення його здійснення на всій території України. Повне або 
часткове обмеження права територіальної громади на місцеве 
самоврядування в межах окремих територій, можливе лише на 
підставі закону у виключних випадках, пов’язаних із забезпеченням 
оборони країни, екологічною катастрофою тощо. 

- зміна статусу, функцій та повноважень місцевих державних 
адміністрацій та формування на їх основі органів виконавчої влади, 
що здійснюють: контрольнонаглядові функції, забезпечують 
виконання Конституції і законів України, Кабінету Міністрів 
України, інших органів виконавчої влади, дотримання законності і 
правопорядку; реалізацію функцій виконавчої влади, що не можуть 
бути децентралізовані. 

2. Формування  самодостатніх територіальних громад, що 
передбачає: 

- стимулювання процесів об’єднання територіальних громад, 
що не володіють ресурсною базою для виконання повноважень 
місцевого самоврядування; 

- формування територіальних громад, які могли б бути 
самодостатніми, володіли матеріальними, фінансовими, кадровими 
та іншими ресурсами в обсязі, достатньому для реалізації своїх 
повноважень, надавали соціальні послуги на рівні 
загальнодержавних та європейських стандартів; 

- визначення Верховною Радою України просторових меж 
територіальної громади з урахуванням волевиявлення населення та 
на підставі встановлених законодавством критеріїв, якими 
передбачається, що ця територія має бути достатньо ресурсно 
забезпеченою для формування комунальної власності та соціальної 
інфраструктури, бюджету місцевого самоврядування, 
представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування; 

- врахування принципу територіальної доступності 
громадських послуг, що надаються населенню місцевим 
самоврядуванням, при визначенні адміністративних меж 
територіальної громади. 

3. Вдосконалення  системи місцевого самоврядування через 
наступні заходи: 
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- законодавче визнання територіальної основи місцевого 
самоврядування шляхом запровадження самоврядної 
адміністративної одиниці – територіальної громади; 

- законодавче визнання статусу територіальних громад населених 
пунктів, які перебувають під юрисдикцією органів місцевого 
самоврядування інших адміністративно-територіальних одиниць; 

- законодавче визнання кола питань, що відносяться до 
виключних повноважень територіальних громад, порядку їх 
внутрішньої організації, порядку створення та реорганізації 
територіальних громад, створення об’єднаних територіальних 
громад, їх асоціацій та агломерацій; 

- законодавче визнання та запровадження в практику 
місцевого самоврядування різних форм прямої демократії, 
безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого 
самоврядування (загальні збори, референдуми тощо). 

- передбачення в законодавстві змін статусу і порядку 
формування обласних, районних рад та їх виконавчих органів, 
набуття ними статусу представницьких органів районного, 
обласного територіального колективу (співтовариства) і обрання 
населенням району, області на основі рівного виборчого права 
громадян; 

- законодавче визначення порядку створення муніципальної 
міліції для забезпечення повноважень місцевого самоврядування 
законності, правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян; 

- законодавче визначення порядку делегування повноважень 
органам місцевого самоврядування та органам державної влади, 
форми контролю за виконанням делегованих повноважень, а також 
відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб за невиконання або неналежне 
виконання делегованих повноважень. 

4. Законодавчий чіткий розподіл сфер компетенції та 
повноважень між органами місцевого самоврядування і органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування різного 
територіального рівня з метою спільного пошуку та узгодження 
шляхів вдосконалення місцевого і регіонального розвитку, якого 
можна досягти наступним шляхом: 

- передбачити в законодавстві, що до повноважень виконавчої 
влади мають відноситися повноваження, наслідки виконання яких 
пов’язані  з інтересами населення України в цілому. А до 
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повноважень місцевого самоврядування мають бути віднесені ті, 
що спрямовані на безпосереднє забезпечення життєдіяльності 
територіальної громади та пов’язані з наданням послуг членам 
територіальної громади; 

- передбачити формування компетенції органів місцевого 
самоврядування знизу догори, починаючи з територіальної 
громади, тобто до відома місцевого самоврядування віднести всі 
публічні справи, які спроможна вирішувати територіальна громада 
та її органи місцевого самоврядування; 

- законодавчо передбачити, що до компетенції органів 
місцевого самоврядування району та області мають бути віднесені 
ті питання, які зачіпають інтереси населення району чи області в 
цілому і не можуть бути вирішені на низовому рівні, а до 
компетенції органів виконавчої влади мають включатися питання, 
які вимагають централізованого керівництва, виходять за межі 
завдань, функцій і можливостей органів місцевого самоврядування, 
не можуть бути децентралізованими і їм переданими; 

- вдосконалення процедури судового захисту прав та інтересів 
територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування. 

5.  Зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого 
самоврядування. Першочерговими заходами, думається, могли б 
біти наступні: 

- завершення процесів розмежування об’єктів права державної 
і комунальної власності та завершення передачі об’єктів права 
державної власності в комунальну власність територіальних громад 
та спільну власність територіальних громад; 

- законодавче запровадження власності територіальних 
колективів  областей і районів як різновиду комунальної спільної 
власності територіальних громад та законодавче врегулювання 
статусу об’єктів права власності територіальних колективів районів 
та областей; 

- розмежування земель права комунальної та державної 
власності та власності територіальних колективів районів та 
областей; 

- визначення об’єктів права комунальної власності 
територіальних колективів районів і областей на землю; 
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- законодавче визначення районних і обласних бюджетів як 
бюджетів місцевого самоврядування та переведення їх на власну 
доходну базу; 

- законодавче врегулювання між бюджетних трансфертів та 
вдосконалення механізмів державної фінансово-матеріальної 
допомоги (субвенцій) депресивним територіям та територіальним 
громадам, а також територіям, що постраждали внаслідок 
стихійних лих та катастроф; 

- законодавче врегулювання системи муніципальних як 
внутрішніх, так і зовнішніх запозичень; 

- створення комунальних банків, які забезпечують 
обслуговування місцевих бюджетів, а також рахунків підприємств 
та установ, що перебувають у комунальній власності 
територіальних колективів районів і областей; 

- створення іпотечних банків, розвиток земельної іпотеки і 
сприяння на цій основі розв’язанню аграрних проблем та 
соціально-економічних проблем сільських територіальних громад; 

- реформування житлово-комунальних підприємств та 
установ, забезпечення їх прибуткової та бездотаційної роботи, 
впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій, систем 
обліку надання послуг та використання ресурсів, модернізація 
матеріальної бази житлово-комунального господарства. 

Успіх подальшого розвитку місцевого самоврядування та його 
трансформації, відповідно до вимог часу, у вирішальній мірі 
залежить від кадрів, фахово і світоглядно підготовлених до творчої 
професійної роботи в громаді чи органах місцевого 
самоврядування. Від того, в якій мірі службовці органів місцевого 
самоврядування, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські 
голови обізнані з муніципальним правом, новітніми технологіями 
муніципального менеджменту, як вони володіють вміннями і 
навичками вирішувати повсякденні проблеми конкретної 
територіальної громади – безпосередньо залежить рівень послуг, 
що надається в системі місцевого самоврядування, в яких умовах 
живе населення відповідного села, селища, міста. 

Актуальність проблеми полягає в гострій необхідності 
формування нової генерації  місцевих політиків та муніципальних 
службовців, які будуть діяти в принципово новій ситуації. Це 
пов’язано, перш за все, зі зміною статусу громад, районних і 
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обласних рад призведе до значного збільшення кількості посадових 
осіб місцевого самоврядування. 

Тому, на часі створення національної системи професійної 
підготовки та післядипломної освіти кадрів місцевого 
самоврядування та надання освітніх послуг депутатам місцевих 
рад. З огляду на національний та європейський досвід, підвищення 
якості підготовки кадрів для місцевого самоврядування пов’язано з 
розв’язанням  наступних проблем: 

1. Професіоналізація.  
Під професіоналізацією щодо кадрів місцевого 

самоврядування розуміється сукупність взаємопов’язаних та 
взаємообумовлених соціальних інститутів, що забезпечує 
виявлення, формування та розвиток їх здібностей, надання 
допомоги у професійному самовизначенні, у формуванні та 
застосуванні  професійного досвіду. 

Професіоналізація служби в органах місцевого 
самоврядування обумовлена такими факторами: 

- новим станом економічних і соціальних відносин та 
потребою поглиблення ринкових перетворень в соціально-
економічній сфері; 

- потребою інноваційної діяльності у сфері місцевого 
самоврядування; 

- необхідністю забезпечення результативності та ефективності 
діяльності органів місцевого самоврядування усіх рівнів; 

- адаптацією інституту служби в органах місцевого 
самоврядування до стандартів Європейського Союзу; 

- невисоким престижем служби в органах місцевого 
самоврядування і низьким авторитетом місцевої влади серед 
населення; 

- систематичним оновленням кадрів, викликаним плинністю 
кадрів, неефективним використанням кадрового резерву тощо. 

Професіоналізація служби в органах місцевого 
самоврядування передбачає: 

- поступове і планомірне збільшення посадових осіб, що 
мають професійну освіту у галузі державного управління та 
місцевого самоврядування; 

- цільову підготовку фахівців для роботи в органах місцевого 
самоврядування; 
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- постійне оновлення освітньо-кваліфікаційних характеристик 
та освітньо-кваліфікаційних програм; 

- збільшення обсягів державного замовлення на професійне 
навчання посадових осіб місцевого самоврядування; 

- забезпечення випереджаючого характеру навчання, постійної 
актуалізації стандартів професійної підготовки та післядипломної 
освіти посадових осіб місцевого самоврядування; 

- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
системи професійного навчання та післядипломної освіти; 

- залучення керівників і провідних фахівців органів місцевого 
самоврядування до навчального процесу; 

- перехід до безперервного навчання посадових осіб місцевого 
самоврядування протягом періоду перебування на службі в органах 
місцевого самоврядування; 

- широке застосування вітчизняного і зарубіжного досвіду 
професійного навчання та післядипломної освіти посадових осіб 
місцевого самоврядування. 

Післядипломна освіта посадових осіб місцевого 
самоврядування має забезпечувати здобуття нових навичок і вмінь 
з професійної діяльності та передбачає: 

- перепідготовку як отримання спеціальності в освітній галузі: 
«державне управління» на основі здобутого раніше освітньо-
кваліфікаційного рівня та практичного досвіду; 

- спеціалізацію як набуття посадовою особою здатностей 
виконувати завдання, функції та обов’язки на певних посадах в 
органах місцевого самоврядування; 

- підвищення кваліфікації як набуття особою здатності 
інноваційної діяльності у сфері місцевого самоврядування; 

- стажування як розвиток набутих вмінь і навичок виконання 
обов’язків на певній посаді в органах місцевого самоврядування. 

2. Фундаменталізація навчального процесу. 
Фундаменталізація підготовки кадрів – це спроможність 

освітніх установ надати системостворюючі, цілісні, глибинні, довго 
живучі, методологічно значимі знання про оточуючий світ, 
закономірності його функціонування та розвитку. Без таких знань 
неможливо забезпечити загальну високу культуру та 
інтелектуальний розвиток особистостей і суспільства, а посадові 
особи не зможуть здійснювати всебічний, об’єктивний аналіз 
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суспільних явищ і процесів в територіальних громадах, регіонах і 
державі в цілому. 

Завданням функціональної підготовки таких фахівців – є 
створення умов для формування наукового мислення, внутрішньої 
особистої потреби у постійному саморозвитку, самоосвіти 
протягом усього життя. 

Саме фундаменталізація підготовки має надати посадовим 
особам місцевого самоврядування такі якості, як системне наукове 
мислення, глибинне розуміння інтересів різних суспільних 
прошарків населення, окремих територіальних громад і регіонів, 
толерантність, високий патріотизм, уміння працювати в команді, 
високу моральність, уміння працювати на результат, а не на процес. 

Передумовою фундаменталізації підготовки та 
післядипломної освіти кадрів місцевого самоврядування має бути 
запровадження якісно нових підходів до формування змісту та 
технології навчання, сучасне методичне забезпечення, що 
передбачає отримання вмінь та практичних навичок і їх 
застосування. 

Особливого значення у цьому сенсі набуває створення як 
нових навчальних дисциплін, якісно відмінних від традиційних 
своєю спрямованістю на узагальнені та універсальні знання, так і 
підвищення фундаментальної складової у навчальних дисциплінах 
діючих освітньо-професійних програм. Мова йде про глибокі 
знання: 

- конституційного та адміністративного права, законодавства з 
питань державної служби, служби в органах місцевого 
самоврядування, антикорупційного законодавства, нормативних 
документів з питань кадрової політики; 

- політології, основ інноваційного менеджменту, соціальної 
психології, технології сучасної адміністративної діяльності. 

Принципово важливим є формування у посадових осіб вмінь і 
навичок щодо: 

- управління економічними і соціальними процесами; 
- ділового адміністрування та фінансового менеджменту, 

управління проектами; 
- управління колективами та контролю за виконанням 

управлінських рішень; 
- роботи в багатопартійному середовищі; 
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- забезпечення в діяльності органів місцевого самоврядування 
демократичності та публічності; 

- формування вмінь і навичок кадрів і органів місцевого 
самоврядування до взаємодії: 

- з центральними органами влади; 
- з приватними підприємцями; 
- з політичними партіями та громадськими організаціями; 
- з сільською, селищною, міською громадами та інше. 
Фундаменталізація підготовки та післядипломної освіти 

безперечно потребує випереджаючого характеру навчання, що 
зорієнтоване на майбутнє, на ті умови життя і професійної 
діяльності, в яких буде знаходитися слухач через термін свого 
навчання. 

3. Індивідуалізація навчального процесу. 
Вона органічно пов’язана з фундаменталізацією в підготовці 

кадрів та її випереджаючому характері і передбачає, по-перше, 
організацію навчального процесу, за якого вибір способу, прийомів 
і методів навчання здійснюється в залежності від індивідуальних 
відмінностей, рівню розвитку їх здібностей до навчання, 
можливостей органів місцевого самоврядування вирішувати ті чи 
інші завдання. 

По-друге, надання можливостей слухачам самостійно обирати 
з дисциплін вибору слухачів у відповідності з потребами, 
можливостями і цілями професійно-посадової кар’єри та власних 
можливостей професійно-кваліфікаційного зростання. У зв’язку з 
цим, в індивідуалізації навчального процесу має передбачатися: 

- підвищення вибіркової складової освітньо-професійної 
програм підготовки та післядипломної освіти; 

- задіяння сучасного арсеналу форм і методів індивідуально-
консультативної роботи викладачів із слухачами; 

- підвищення ролі індивідуальної складової при організації 
самостійної роботи слухачів. 

Думається, що створення такої системи підготовки, 
післядипломної освіти та підвищення кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад стане 
своєчасним та масштабним кроком у розбудові місцевого 
самоврядування. 
        Подальший розвиток місцевого самоврядування органічно  
пов'язаний з розробленням державної регіональної політики,     
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удосконаленням регіонального управління і, перш за все, з   
децентралізацією владних повноважень, їх передачею в найнижчі 
органи місцевого самоврядування, які можуть їх реалізувати з  
найбільшою  ефективністю.  Її зміст визначений Законом України 
«Про засади державної регіональної політики» від 5.02.2015р. 
№156-VIII, що визначає основні правові, економічні, соціальні, 
гуманітарні та організаційні засади державної регіональної 
політики як    складової внутрішньої політики  України. У цьому 
законі державна регіональна політика визначається як система 
цілей, заходів, засобів та  узгоджених  дій  центральних  і  місцевих   
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх 
посадових осіб для забезпечення  високого  рівня  якості життя 
людей з урахуванням природних, історичних, економічних, 
географічних,     демографічних  та інших особливостей регіонів, 
міст,сіл,селищ. 
       Метою державної регіональної політики, як зазначається у   
Законі, є створення умов  для  збалансованого  розвитку України та    
її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності,  
підвищення  рівня   життя населення, додержання гарантованих  
державою соціальних стандартів для кожного громадянина 
незалежно від його місця проживання. 

Реалізація цієї мети вимагати як співробітництва  
центральних,  місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, забезпечення співробітництва між ними 
під час   формування та реалізації державної регіональної політики. 
Забезпечення  рівних  можливостей доступу на паритетних  засадах  
всіх об’єктів регіональної політики до ресурсів державної    
фінансової підтримки регіонального розвитку.  Взаємозв’язку та    
узгодженості на державному, регіональному та місцевому рівнях 
довгострокових планів та програм розвитку. Децентралізації 
владних повноважень, їх передачу органам місцевого 
самоврядування, які знаходяться найближче до жителів міст і сіл та 
можуть у повній мірі реалізувати їх інтереси. 

На децентралізацію публічної влади з реальним    
забезпеченням загальновизнаних європейських принципів   
організаційної, правової та фінансової самостійності органів  
місцевого  самоврядування  направлений Закон України № 157-VIII   
від 5 лютого 2015року  «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад». 
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Метою закону є встановлення порядку об’єднання   
територіальних громад сіл, селищ, міст та надання державної   
підтримки об’єднаним територіальним громадам. 

В законі мова йде про добровільне укрупнення, про     
формування дієздатних територіальних громад, які будуть здатні 
покращити забезпечення потреб   громадян,   оперативно  і   якісно    
надавати  їм   базові   соціальні    і адміністративні послуги, більш 
ефективно використовувати бюджетні кошти та інші ресурси. 
       Закон передбачає встановлення принципів добровільного  
об’єднання територіальних громад. Зокрема, йдеться про  
добровільність,  економічну ефективність, державну підтримку, 
повсюдність місцевого самоврядування. 

Законом визначаються умови, при дотриманні яких має  
здійснюватися добровільне  об’єднання  громад  сіл,  селищ,  міст. 
Так, у складі об’єднаної територіальної громади  не  може  існувати  
іншої  територіальної громади зі своїм представницьким органом 
місцевого самоврядування, територія об’єднаної територіальної   
громади   має   бути  нерозривною,   об’єднана територіальна 
громада має бути розташована в межах  однієї  області.  Якість та 
доступність публічних послуг, що надається в об’єднаній  
територіальній громаді, не може бути нижчим, ніж   до об’єднання. 
А при  прийнятті  рішень щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад   мають   братися   до уваги історичні, 
природні, етнічні, культурні та інші чинники, що  впливають на 
соціально – економічний розвиток територіальної громади. 
     Регулюються законом питання утворення і діяльності 
об’єднаних територіальних громад, правонаступництва,  
управління об’єктами комунальної власності, формування 
бюджету.  Надання об’єднанній територіальній  громаді   коштів  у  
вигляді субвенцій    на   формування    відповідної   інфраструктури 
згідно з планом соціально – економічного розвитку. 
      Реалізація  цих законів дозволить удосконалювати    регіональне 
управління, сформувати заможні, самодостатні територіальні 
громади,  що володіють відповідними матеріальними, фінансовими 
ресурсами, територією та об’єктами соціальної інфраструктури, 
необхідними для ефективного виконання органами місцевого 
самоврядування своїх завдань і функцій. 
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