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АНОТАЦІЯ 

 

Віліжінський В. М. Відтворення національних традицій врядування в 

системі місцевого самоврядування України. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Одеський 

регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, Одеса, 2019. 

 

У дисертаційному дослідженні запропоновано вирішення актуального 

наукового завдання щодо дослідження науково-теоретичних засад становлення 

і розвитку національних та європейських традицій врядування, їх 

територіальних особливостей як підгрунття для розроблення нових моделей 

місцевого самоврядування в Україні. 

На основі проведеного аналізу джерельної бази, присвяченої проблемам 

становлення традицій врядування, доведено, що природно-географічні умови 

були визначальними при формуванні української нації. Зокрема, показано: 

осілість в умовах реалій життєвої практики інтегрувала українців у своєрідне 

матеріально-ціннісне середовище – громаду, де сформувалася анархічність як 

невизнання чужої влади та прагнення до свободи і рівності, здатності до 

самоорганізації; основу національного характеру українців складають два 

аспекти – емоційний та практичний.  

На основі узагальнення теоретичних підходів сформовано власне бачення 

сутності базових понять, які набувають конкретного змісту відповідно до мети 

даного дослідження, а саме: «традиція», «врядування», «урядування», «місцеве 

самоврядування». 

Виокремлено фактори, що вплинули на втрату сталого розвитку зав’язків, 

заснованих на національних традиціях врядування, а саме: запровадження 
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християнства та магдебурзького права; вплив монголо-татарського нашестя та 

релігійного й кріпосницького гніту з боку Речі Посполитої. 

Опрацювання наукових підходів до виявлення втрат та відродження 

національних традицій врядування показало, що рада на Січі відновила основи 

вічевої демократії, адже відображала інтереси всього козацького війська. 

Констатовано, що розвиток місцевого самоврядування в Україні можна 

розділити на два періоди: доконституційний (1991 – 1996 рр.), коли вперше у 

пострадянській Україні законодавчо декларується інститут місцевого 

самоврядування та конституційний (1996 – 2014 рр.), що ознаменувався 

прийняттям і ратифікацією низки нормативно-правових та нормативних актів. 

Встановлено, що напрацьована за роки незалежності законодавча база у 

сфері місцевого самоврядування нездатна повністю подолати спотворення 

національних традицій врядування, яке відбулося в часи перебування 

українських земель під владою Російської імперії та Радянського Союзу. 

Проаналізовано досвід врахування національних традицій врядування в 

сусідніх з Україною державах. Встановлено існування в Україні значного 

досвіду врядування за національними традиціями та підтверджено його 

значення на прикладі конкретних країн Європи. 

Обґрунтовано, що просторово-часовою площиною розвитку національних 

традицій врядування є громада. Встановлено, що територіальне формування 

громади проходило шляхом розмежування поселень автохтонної суспільної 

організації та магдебурзького права, а також за принципом торговельно-

промислової та духовної концентрації населення. 

Визначено та згруповано базові компоненти громади за двома ознаками: 

духовно-ціннісна основа – спільне проживання та солідарність інтересів 

мешканців, специфіка світосприйняття громадян, унікальність та самобутність 

кожної громади, спільна відповідальність її жителів; територіальна основа – 

географічне положення та особливості території, чисельний, якісний склад та 

зайнятість населення, економічна та соціально-політична ситуація в громаді, 

стан функціонування органів публічного управління.  
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Показано, що саме базові компоненти вказують на автентичний образ 

української громади та забезпечують її самоорганізацію та самозбереження. 

З метою виокремлення національних традицій врядування здійснено 

порівняльний аналіз особливостей управлінських культур, що склалися на 

теренах сучасної України в конкретну історичну епоху. Це дало можливість 

визначити: ціннісно-ідеологічний, правовий, інституційно-організаційний, 

функціональний, кадровий та ресурсний архетипи національних традицій 

врядування. 

Ретроспективний аналіз у Західноукраїнському та Наддніпрянському 

регіонах надав змогу виокремити та порівняти регіональні традиції врядування. 

На західноукраїнських землях передбачалося: обмеження влади очільника 

громади її жителями, договірна основа інституту керівника, виборність, 

територіальний склад громади з чотирьох-дев’яти поселень, особиста 

присутність на віче її мешканців, колегіальність, контроль за діяльністю 

очільника, слабкий вплив князя на рішення віче, спільна та рівна 

відповідальність жителів та її керівника, фінансова та матеріальна прерогатива 

віче.  

У Наддніпрянщині традиція врядування характеризувалася сильним 

впливом князя чи гетьмана на прийняття рішень радою, лідерством, прямими 

виборами, колегіальною формою прийняття рішень, найбільшою 

відповідальністю очільника громади, контролем чорної ради за діями гетьмана, 

диктаторськими повноваженнями кошового отамана під час походів. 

Встановлено, що відсутність образу традицій автентичного врядування в 

національній пам’яті, слабкість комунікативного каналу між населенням 

громади та органами місцевого самоврядування спричинило низку проблем в 

цій сфері. 

Обґрунтовано, що однією з причин неефективного місцевого 

самоврядування є неврахування досвіду національних традицій врядування, їх 

регіональних відмінностей. 
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Проаналізовано сучасний стан реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади та виявлено деякі протиріччя та недоліки 

організаційно-правового та функціонального змісту.  

Доведено позитивний вплив традицій врядування на розвиток місцевого 

самоврядування та показано, що на сучасному етапі реформ це не враховується. 

Зокрема, утворені об’єднані територіальні громади не відповідають 

традиційним основам автентичної громади та їх територіальним особливостям.  

Тому відповідні підходи до моделювання нової системи місцевого 

самоврядування ґрунтуються на: територіальній особливості кожної моделі; 

географії їхнього розмежування; структурі; назвах складових системи, 

посадових осіб та адміністративно-територіальних одиниць на кожному рівні. 

Таким чином, із метою скерування реформи місцевого самоврядування на 

засадах відтворення національних традицій врядування запропоновано 

Галицьку та Січову моделі місцевого самоврядування, що матимуть трирівневу 

структуру: земля, волость, громада (об’єднані верві). 

Показано, що до системи місцевого самоврядування Галицької моделі 

входитимуть: верв, віче, староста, громада, вічева рада, війт, управа, волость, 

волосна рада, земля, рада землі, органи самоорганізації населення. Головним 

представницьким органом на поселенському рівні є вічева рада (сільська, 

селищна, міська рада), яка здійснює управління громадою, формує стратегію її 

розвитку. Війт має незначні повноваження, не впливає на прийняття рішень 

вічевою радою та обирається із числа старост. Набуття повноважень старостою 

здійснюється через вибори або запрошення на посаду. Із війтом укладається 

договір (в особі голови вічевої ради), що регулює взаємовідносини. Виконання 

рішень вічевої ради покладається на війта та виконавчі органи. Війт несе 

відповідальність на рівні з іншими суб’єктами управлінського процесу. 

Контроль за діяльністю війта та старост здійснює, як вічева рада, так і сама 

громада, шляхом ініціювання позачергових звітів війта та старост про свою 

роботу. Волость (район) є другим рівнем місцевого самоврядування. 

Представницьким органом місцевого самоврядування на цьому рівні є волосна 



6 

 

  

рада (районна рада), що представляє спільні інтереси громад та контролює 

діяльність управи волості. Голова волосної ради (голова районної ради) 

обирається депутатами з їхнього складу та головує на її засіданнях. На кожному 

рівні структури застосовується принцип субсидіарності. 

Також показано, що у Січовій моделі утворюється рада громади (на 

відміну від вічевої ради), обирається головна посадова особа – голова громади 

та створюється контрольна рада. Рада громади (сільська, селищна, міська рада) 

обирається безпосередньо місцевим населенням. Обговорення найважливіших 

попередньо підготовлених постійними комісіями рішень відбувається публічно 

на засіданні віче (загальні збори верві), а потім розглядається радою громади. 

Голова громади обирається безпосередньо населенням шляхом таємного 

голосування, він вступає до виконання повноважень після прийняття присяги. 

Обмеженням чи позбавленням повноважень голови громади та старост 

займається спеціалізований орган – контрольна рада. В умовах воєнного чи 

надзвичайного стану голові громади надаються особливі повноваження. Голова 

громади очолює виконавчий комітет, що складається із старост кожного 

населеного пункту, які одночасно виступають його заступниками. Староста 

забезпечує територіальне представництво верві в управі громади. Староста 

керує управою верві та обирається її населенням, а також є заступником голови 

громади. Голова волості обирається населенням, визначає перспективи його 

подальшого розвитку, здійснює керівництво волосними органами місцевого 

самоврядування, організовує їх роботу та представляє волость. Волосна рада 

представляє спільні інтереси територіальних громад волості. 

Встановлено, що при визначенні центрів майбутніх громад за основу слід 

обрати два аспекти: спроможність громади, що визначається законодавством та 

історичне розташування окремого населеного пункту до яких прилягали чи 

прилягають інші населені пункти через певні виробничі, духовні, торговельні 

чи господарські зв’язки. 

Обґрунтовано недоцільність змінювати територіальну організацію 

публічної влади на рівні землі (області) на даному етапі державотворення. 
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Необхідним є завершення формування ефективної системи місцевого 

самоврядування на базовому та волосному рівнях.  

Доведено, що нагальною потребою є прийняття Закону України «Про 

засади адміністративно-територіального устрою України», в якому мають бути 

відображені географічні, історичні, економічні, соціальні, культурні та інші 

чинники внутрішньої територіальної організації держави з розмежуванням її 

території на складові частини з урахування національних традицій врядування. 

Показано, що впровадження нових моделей місцевого самоврядування 

потребує внесення низки доповнень до вітчизняного законодавства. 

Ключові слова: традиція, архетип, національні традиції врядування, 

регіональні традиції врядування, урядування, місцеве самоврядування, моделі 

місцевого самоврядування. 

ABSTRACT 
 

Vilyzhinsky V.М. Reproduction of national traditions of governance in the 

system of local self-government of Ukraine. - Qualifying scientific work on the rights 

of manuscripts. 

 

The Thesis for a Candidate Degree in Public Administration. Speciality 

25.00.04 – Local Self-Government. – Odessa Regional Institute for Public 

Administration of the National Academy for Public Administration under the 

President of Ukraine, Odessa, 2019. 

 

In the dissertation thesis the solution of the relevant scientific problem 

regarding the research of the scientific and theoretical foundations for the creation 

and development of national and European traditions of governance, their territorial 

features as the basis for the development of new models of local self-government in 

Ukraine is proposed. 

Being based on the analysis of literature devoted to the origins of the traditions 

of governance it is proved that the natural-geographical conditions were crucial for 

the formation of the Ukrainian nation. 
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In particular, it is shown that: settling under the conditions of the life practice 

integrated Ukrainians into a community as peculiar material and value environment 

where anarchy was formed as the non-recognition of alien power and the intent for 

freedom and equality, the ability to self-organization; the grounds for the national 

character of Ukrainians form two aspects - emotional and practical. 

On the basis of the generalization of theoretical approaches, the author’s vision 

of the essence of the basic concepts, which acquire concrete content in accordance 

with the purpose of this study, namely: «tradition», «governance», «government», 

«local self-government», is developed. 

The factors that influenced the loss of sustainable development of ties based on 

national traditions of governance are identified, namely: introduction of Christianity 

and Magdeburg law; the influence of the Mongol-Tatar invasion and the religious and 

feudal oppression of the Polish-Lithuanian Commonwealth. 

The study of scientific approaches to the identification of losses and the revival 

of national traditions of governance showed that the assembly in Sich restored the 

foundations of viche democracy, reflecting the interests of the entire Cossack army. 

It was stated that the development of local self-government in Ukraine can be 

divided into two periods: pre-constitutional (1991-1996), when the institute of local 

self-government was declared legislatively for the first time in post-Soviet Ukraine 

and constitutional (1996-2014), which was marked by the adoption and ratification of 

a number of regulatory acts. 

It was revealed that during the years of independence the legislative base in the 

field of local self-government was unable to completely overcome the distortion of 

the national traditions of governance that took place during the time when the 

Ukrainian lands were under the rule of the Russian Empire and the Soviet Union. 

The experience of national traditions of governance from the neighbour-states 

with Ukraine is analyzed. The existence of significant governance experience 

following national traditions in Ukraine has been revealed and its role has been 

confirmed taking the case of specific European countries. 
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It is justified that the spatial-temporal level in the development of national 

traditions of governance is a community. It was revealed that the territorial formation 

of the community took place through separation of settlements of an autochthonous 

social organization and through the Magdeburg Law, as well as through the principle 

of commercial, industrial and spiritual concentration of the population. 

The basic components of the community are identified and grouped according 

to two features: the spiritual and value basis as the common residence and solidarity 

of the interests of the residents, the specifics of the world perception of citizens, the 

uniqueness and identity of each community, the joint responsibility of its residents; 

territorial basis as geographical location and features of the territory, numerical, 

qualitative composition and employment of population, economic and socio-political 

situation in the community, functioning of public bodies. 

It is shown that the basic components point to the authentic image of the 

Ukrainian community and ensure its self-organization and self-preservation. 

In order to distinguish national traditions of governance, a comparative 

analysis of the peculiarities of managerial cultures developed in modern Ukraine in a 

particular historical epoch was provided. It enabled to determine: value-ideological, 

legal, institutional-organizational, functional, personnel and resource archetypes of 

national traditions of governance. 

A retrospective analysis in Western Ukraine and Dnieper regions made it 

possible to distinguish and compare regional traditions of governance. 

In the Western-Ukrainian lands it was: the restriction of power of the head of 

the community by its residents, the contractual basis of the «institute» of a head, the 

election, the territorial composition of the community consisting of four or nine 

settlements, the personal presence in the viche of its residents, collegiality, control 

over the activities of the head, weak influence of the prince on the decision of the 

viche, joint and equal responsibility of the residents and their leader, financial and 

material prerogative of the viche. 

In the Dnieper region, the tradition of governance was characterized by the 

strong influence of the prince or hetman on coucil’s decision-making, leadership, 
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direct elections, collegiate decision-making, the greater responsibility of the head of 

the community, the control of the «black assembly» over the actions of the hetman, 

and dictatorial powers of the ataman during the campaigns. 

It was revealed that the lack of traditions of authentic governance in national 

memory, the weakness of the communicative channel between the population of the 

community and local self-government caused a number of problems in this area. 

It is defined, that one of the reasons for non-effective local self-government is 

neglecting of national traditions of governance and their regional diversity. 

The current reform of the local self-government and territorial arrangement of 

power are analysed and some contradictions and disadvantages of organizational, 

legal and functional content are revealed. 

The positive influence of governance traditions on the development of local 

self-government is proved and it is shown that at the present stage of reforms this is 

not taken into account. In particular, the formed amalgamated local communities 

(ALC) do not correspond to the traditional foundations of the authentic community 

and their territorial features. 

Therefore, the relevant approaches to model the new system of local self-

government are based on: the territorial features of each model; the geography of 

their delineation; the structure; names of system components, officials and 

administrative units at each level. 

Thus, in order to guide the reform of local self-government on the principles of 

reproduction of national traditions of governance, Galicia and Sich models of local 

self-government, which will have a three-layer structure, are proposed: land, paris, 

community (united vervs). 

It is shown that the system of local self-government of the Galician model will 

include: a verv, a viche, a starosta, a community, an assembly of veche, a voight 

(vogt), an authority, a parish, a parish council, a land, a council of land, bodies of 

self-organization of the population. The main representative body at the settlement 

level is the Viche Council (village, settlement, city council), which manages the 

community, designs its strategy for the development. Voight has little authority, does 
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not influence decision-making by the viche council and is elected among the 

starostas.  

The acquisition of authority by the starosta is exercised through elections or 

invitation to the post. An agreement with the voight enters into force (represented by 

the chairman of the veche council), and regulates the relationship. Implementation of 

the decisions of the veche council is provided by the voight and the executive bodies. 

The voight is responsible for the levels with other actors in the managerial process. 

The control over the activity of the voight and starostas is exercised, both by the vice 

council and by the community itself, through initiating extraordinary reports of the 

voight and starostas about their work. A parish (rayon) is the second level of local 

self-government. The representative body of local self-government at this level is the 

parish council (rayon council) representing the common interests of the communities. 

It supervises the activities of the authority council. The chairman of the authority 

council (the chairman of the rayon council) is elected by the councillors from their 

composition and presides at its meetings. At each level of the structure, the principle 

of subsidiary is applied. 

It has also been shown that in the Sich model, the council of the community is 

formed (unlike the viche council), the senior official is elected - the head of the 

community and a supervisory board is created. The community council (village, 

township, city/town council) is elected directly by the local population. Discussion of 

the most important pre-prepared decisions made by the standing commissions is 

publicly held at the meeting of the viche (general assembly of the verv), and then it is 

considered by the council of the community. The head of the community is elected 

directly by the population by secret ballot, he assumes the authority after taking the 

oath. The special body - the supervisory board - deals with the limitation or dismissal 

of the powers of the head of the community and the starostas. In a state of martial war 

or emergency, the head of the community is given special powers. The head of the 

community heads an executive committee, consisting of the starosta of each 

settlement, who simultaneously serve as its councillors. The starosta provides the 

territorial representation of the verv in the community. The starosta manages the 
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verv’s authority and is elected by its population. He also is the deputy head of the 

community. The head of the parish is elected by the population, determines the 

prospects for its further development, manages the local authorities of local self-

government, organizes their work and presents the parish. The parish council 

represents the common interests of the territorial communities of the parish. 

It has been proved that in determining the centers of future communities, two 

aspects should be taken as the basis of  it: the community’s capacity which is defined 

by the legislation and the historical location of a separate settlement to which other 

settlements amalgamated or are amalgamating through certain industrial, spiritual, 

trade or economic ties. 

It is grounded that there is no reason to change the territorial arrangement of 

public authority at the level of the land (oblast) at this stage of state-building. It is 

necessary to complete the formation of an effective system of local self-government 

at the primary and parish levels. 

It is proved that the urgent need is the adoption of the Law of Ukraine «On the 

Principles of the Administrative-Territorial Arrangement of Ukraine», which should 

reflect the geographical, historical, economic, social, cultural and other factors of the 

internal territorial arrangement of the state, with the delimitation of its territory into 

the constituent parts taking into account national traditions of governance. 

It is shown that introduction of new models of local self-government requires a 

number of amendments to Ukrainian legislation. 

Key words: tradition, archetype, national traditions of governance, regional 

traditions of governance, governance, government, local self-government, models of 

local self-government. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Досвід формування і розвитку  

багаторівневої системи публічного управління в країнах Європи показав, що 

саме розвинений інститут місцевого самоврядування є одним із найяскравіших 

феноменів європейської цивілізації. У розвинених країнах через інститут 

місцевого самоврядування зміцнюються основи народовладдя, створюються 

умови для забезпечення життєвих потреб та інтересів населення, забезпечується 

єдність нації. Не випадково, що за роки незалежності України становлення 

інституту місцевого самоврядування відбувалося на основі запозичень 

закордонного досвіду. Сучасна реформа у сфері місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади спрямована на зміну характеру відносин між 

органами державної влади та громадами, розширення повноважень останніх. 

Але зміни, що відбуваються в процесі реформи децентралізації, не повністю 

відповідають специфіці національних традицій врядування та їх історично-

територіальної неоднорідності. Роз’єднаність українських земель, їх 

приналежність до конгломератів інших держав, тривале перебування в 

діапазоні управлінської доступності адміністрацій цих країн, істотно вплинули 

на специфіку самобутності вітчизняного врядування. Сучасні українські 

території, що колись були об’єктом іноземної експансії, мають власну 

субкультуру прояви якої, незважаючи на багаторічну імперську та радянську 

присутність, можна і нині спостерігати в особливому сприйнятті дійсності, 

різних цінностях, специфіці задоволення матеріальних і духовних потреб та в 

управлінських процесах. 

Сьогодні вся система місцевого самоврядування унормована в одному 

нормативно-правовому акті – Законі України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Законодавчо не враховано специфіку та не закріплено особливості і 

управлінські традиції кожного рівня врядування. Однак неврахування власних 

управлінських надбань, проблем і недоліків європейських країн, призвело до 

неефективності вітчизняного врядування та інституту місцевого 
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самоврядування. Таким чином, з одного боку в Україні здійснюються важливі 

зміни в системі публічного управління та адміністрування, а з іншого – не 

враховуються історично набуті управлінські надбання. 

Тому вирішення вищеназваної проблеми потребує її глибокого та 

всебічного обґрунтування і створення гнучкої системи місцевого 

самоврядування, що враховувала б національні традиції врядування та 

ментальні особливості українських полікультурних територій. 

Дослідженням історико-філософської та етичної основи традицій 

демократичного врядування в історії українського державотворення займалися: 

Н. Бондаренко, Т. Василевська, Ф. Даминдарова, М. Іванишев, В. Князєв,  

І. Линиченко, О. Олійник, М. Степико. Для обґрунтування теоретичних засад 

дослідження національних традицій врядування визначальними є також праці: 

В. Антоновича, М. Аркаса, Д. Багалія, В. Винниченка, М. Грушевського,  

О. Донченко, Д. Дорошенка, М. Драгоманова, М. Костомарова, Ю. Липи,  

П. Надолішнього, Ю. Романенка, Д. Яворницького. Проблеми місцевого 

самоврядування стали об’єктом дослідження у М. Баймуратова, О. Батанова,  

П. Ворони, П. Гураля, О. Дробота, М. Іжі, Ю. Молодожен, О. Пухтинського,  

С. Саханєнка, О. Титаренка, Ю. Шарова та інших учених. 

Разом із тим, віддаючи належне здобуткам вітчизняних науковців із 

зазначеної проблематики окремі аспекти стосовно досліджень національних 

традицій врядування, впровадження нових моделей місцевого самоврядування 

в Україні з урахуванням цих традицій, залишаються сьогодні поза комплексним 

науковим аналізом. Тому виникає об’єктивна потреба в продовженні наукових 

розвідок, що й обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, визначило 

його мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане в рамках науково-дослідних робіт за темами: 

«Професійне навчання службовців органів публічного управління з питань 

реалізації пріоритетів адміністративної та економічної реформ: регіональні 

аспекти» (номер державної реєстрації 0112U004159), де особистий внесок 
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автора як виконавця полягав в аналізі національних традицій врядування, що 

слугують підґрунтям для сучасних реформ системи публічного управління; 

«Розвиток лідерства в публічному управлінні та забезпечення ефективного 

використання ресурсного потенціалу регіону» (номер державної реєстрації 

0113U001786), у межах якого автором як виконавцем проаналізовано проблеми 

місцевого самоврядування в Україні, спричинені неврахуванням національних 

традицій врядування; «Реалізація окремих пріоритетів комплексного розвитку 

регіону: науково-методичний супровід» (номер державної реєстрації 

0114U002604), де роль автора полягала в розробці нової моделі місцевого 

самоврядування з урахуванням національних традицій врядування. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

науково-теоретичних засад відтворення національних традицій врядування та 

надання пропозицій щодо їх запровадження, що сприятиме підвищенню 

ефективності реформування системи місцевого самоврядування України. 

Завдання для досягнення мети дослідження є такими: 

- проаналізувати науково-теоретичні, історичні та просторово-часові 

засади еволюції національних традицій врядування; 

- дослідити національні управлінські особливості становлення систем 

місцевого самоврядування в східноєвропейських країнах, які історично 

володіли окремими частинами сучасної України та їх вплив на формування 

традицій врядування на цих територіях; 

- визначити основні автентичні характеристики територіальної громади як 

першоджерела становлення та розвитку національних традицій врядування; 

- виокремити та охарактеризувати загальнонаціональні традиції 

врядування та їх регіональні відмінності в Україні; 

- сформувати та охарактеризувати сучасне коло проблем, зумовлених 

неврахуванням національних та регіональних традицій врядування в місцевому 

самоврядуванні України; 
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- обґрунтувати підходи до моделювання системи місцевого 

самоврядування України на основі автентичних управлінських особливостей у 

контексті сучасних перетворень; 

- надати рекомендації з удосконалення системи місцевого самоврядування 

в Україні з урахуванням національних традицій врядування. 

Об’єкт дослідження – система місцевого самоврядування України. 

Предмет дослідження – відтворення національних традицій врядування в 

системі місцевого самоврядування України. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження було 

використано сукупність взаємодоповнюючих загальних та спеціальних методів. 

Зокрема історичний метод – при дослідженні науково-теоретичних, історичних 

та просторово-часових засад формування місцевого самоврядування; 

дедуктивний – для виявлення факторів, що вплинули на історичну динаміку 

національних традицій врядування; метод абстрагування – при визначенні 

основних автентичних характеристик територіальної громади. Метод 

компаративного аналізу використовувався у виокремленні та характеристиці 

загальнонаціональних традиції врядування та їх регіональних відмінностей в 

Україні; метод структурно-логічного моделювання застосовано в процесі 

обґрунтування концептуальних підходів до формування методології 

моделювання та розробки нових моделей системи місцевого самоврядування; 

метод комплексного аналізу – для формулювання наукових визначень, 

висновків, які виносяться на захист. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні науково-теоретичних засад відтворення національних традицій 

врядування в Україні, що знайшло відображення в розробці нових моделей 

місцевого самоврядування, які ґрунтуються на засадах вітчизняного та 

європейського досвіду організації публічної влади. У результаті проведеного 

дослідження отримані нові наукові результати: 
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вперше:  

- на основі системного аналізу формування національних традицій 

врядування обґрунтовано концептуальні підходи до моделювання системи 

місцевого самоврядування в Україні з урахуванням першоджерел історично 

набутого управлінського досвіду (архетипів). Це знайшло відображення у 

розроблених Галицької та Січової моделей місцевого самоврядування, 

запровадження яких сприятиме забезпеченню ефективної реалізації сучасних 

перетворень, орієнтованих на вдосконалення діючої системи місцевого 

самоврядування в Україні, через надання територіальним громадам та їх 

представницьким органам права влаштування власних організаційно-правових 

форм; 

удосконалено: 

- підходи до правової періодизації становлення системи місцевого 

самоврядування в Україні шляхом розкриття характерних особливостей 

доконституційного та конституційного періодів; 

- класифікацію проблем місцевого самоврядування та обґрунтовано їх 

виникнення внаслідок неврахування національних традицій врядування. 

Зокрема визначено такі групи проблем: ідеологічного змісту, законодавства, 

організаційно-інституційного, кадрового, функціонального та ресурсного 

забезпечення; 

дістали подальшого розвитку: 

- критерії порівняння управлінських культур, що ґрунтуються на 

архетипах національних традицій врядування, складовими яких є групи: 

ціннісно-ідеологічні, правові, інституційно-організаційні, функціональні, 

кадрові, ресурсні; 

- наукові підходи до вивчення досвіду місцевого самоврядування Румунії, 

Угорщини, Австрії Польщі в частині визначення спільних з українськими 

традиціями врядування рис, з огляду на схоже історичне походження та умови 

формування. 
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Практичне значення одержаних результатів. Основні теоретичні 

положення, висновки та практичні рекомендації дисертаційної роботи мають 

практичне спрямування і можуть бути враховані при здійсненні сучасних 

перетворень системи місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади. 

Положення та пропозиції, викладені в дисертації, були використані:  

- Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування Верховної Ради України при підготовці 

нормативно-правових актів у сфері реформування місцевого самоврядування 

(довідка від 09.06.2017 № 127/17-142);  

- Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників 

державних підприємств, установ та організацій Вінницької області при 

розробці науково-методичного забезпечення навчального процесу (довідка від 

25.02.2013 № 64); 

- Вінницьким регіональним відділенням Асоціації міст України при 

розробці Стратегії розвитку Асоціації міст України в контексті реформування 

місцевого самоврядування і визначення пріоритетів щодо реалізації реформи 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

(довідка від 20.06.2017 № 122). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є завершеною 

самостійною науковою роботою, в якій за результатами проведених досліджень 

отримано нові теоретичні результати, що є належним теоретико-практичним 

підґрунтям для розв’язання важливого наукового завдання – обґрунтування 

науково-теоретичних засад національних традицій врядування та відтворення 

останніх у системі місцевого самоврядування України в межах здійснення 

сучасних перетворень. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та наукові 

результати дослідження обговорювалися на науково-практичних конференціях 

за міжнародною участю, семінарах, науково-комунікативних заходах, а саме: 
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«Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 2012 р.); «Стратегія 

державної кадрової політики – основа модернізації країни» (м. Київ, 2012 р.); 

«Козацтво в історії України (До 350-річчя битви під Батогом)» (м. Вінниця, 

2012 р.); «Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи» (м. Одеса, 2012 р., 2013 р., 2014 р.); «Сучасні тенденції розвитку 

публічного управління: теорія та практика» (м. Одеса, 2012 р.); «Проблемы и 

перспективы развития менеджмента и предпринимательства в России» (г. 

Ростов-на-Дону, 2012 г.); «Державна політика щодо місцевого самоврядування: 

стан, проблеми та перспективи» (м. Херсон, 2012 р.); «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку публічного управління» (м. Одеса, 2013 р.); «Актуальні 

проблеми розвитку науки державного управління» (м. Дніпропетровськ, 2013 

р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

20 праць, у тому числі 1 колективна монографія, 8 – у наукових фахових 

виданнях України, з яких 1 – у зарубіжному виданні, що індексується 

наукометричними базами; 11 публікацій – у збірниках матеріалів науково-

комунікативних заходів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається 

зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 6 додатків. 

Обсяг основного тексту дисертації становить 169 сторінок, містить 8 рисунків 

та 2 таблиці. Використано 232 джерела, у тому числі 9 – іноземними мовами. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ ВРЯДУВАННЯ 

 

У розділі досліджено науково-теоретичні, історичні та просторово-часові 

засади національних традицій врядування; визначено вплив пострадянської 

правової традиції на становлення сучасної системи місцевого самоврядування в 

Україні; вивчено досвід окремих країн Східної Європи щодо врахування 

національних традицій врядування для становлення власних систем місцевого 

самоврядування та їх вплив на формування традицій врядування в Україні. 

 

1.1. Науково-теоретичні, історичні та просторово-часові основи 

національних традицій врядування 

 

Витоки українського національного духу сягають прадавніх вікових 

глибин, що вже за давньоруських часів сформував власну традицію життєвої 

практики. Вироблений часом алгоритм вирішувати важливі та дрібні справи, 

шукати вихід із щоденних життєвих пасток, організовувати свій добробут 

якнайкращим чином, враховуючи при цьому кліматичні, ландшафтні та 

рельєфні особливості, багатство флори і фауни, стрімко виокремила 

український народ із східнослов’яиського конгломерату. Досить влучно це 

проілюстрував М. Грушевський: «Ми пройшли свою путь великої боротьби за 

волю й рівність, котрої не знали всі «народності руські». В ній ми остаточно 

сформувалися в український нарід, а теперішні події (українська національна 

революція 1917-1920 рр.) закінчують його перетворення в українську націю» 

[67, с.154]. 

Процес творення української нації безумовно ґрунтувався на унікальності 

особливостей суспільної самоорганізації, що власне й склали своєрідну 

автентичну систему управлінської практики. Проблему витоків якої 

неодноразово порушували багато представників вітчизняної історико-

філософської думки, а саме: Г. Сковорода [188], М. Грушевський [66–67], 
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Д. Дорошенко [78], В. Антонович [5], І. Франко [210], Ю. Липа [119–120], 

М. Аркас [7], Д. Багалій [11], С. Наливайко [142], Д. Наливайко [141], 

В. Шевчук [218], С. Савченко [184], М. Степико [198], П. Надолішній [139], 

О. Донченко, Ю. Романенко [77], Н. Бондаренко [26], А. Гошко [59], О. Шиба 

[219], О. Ясь [223], С. Павлов [153], А. Колодій [100]. 

Визріванню давньослов’янської культурної традиції, що перебувала на 

достатньо високому рівні свого розвитку передували культури інших народів та 

рас. Вони пережили давній період початкового розвитку, що сягає часів 

палеоліту. Подальше їх співіснування із слов’янськими племенами призвело до 

злиття в єдину націю. Рівень культурного розвитку такого конгломерату був 

значним: вони розумілися на металах, вміли обробляти землю, займалися 

скотарством, а про існування певної суспільної організації – свідчить наявність 

громадських інституцій [67, с 66]. 

На думку С. Наливайка, давньоукраїнські території тісно пов’язані із 

найдавнішими народами світу – єгиптянами, етрусками, шумерами, 

урартійцями, зіскоками, пелагами, хетами. Вчений вважає, що саме землі на 

північ від Чорного моря відігравали особливу роль в міфологічних уявленнях 

численних давніх народів. Історично склалося так, що території навколо 

Чорного моря були тісно взаємопов’язані від епохи бронзи (ІV ст. до н.е.) і до 

середніх віків. Звідси можна припустити, що формування українського етносу 

відбувалося під впливом багатьох народів Малої Азії, Передкавказзя та Балкан 

[218, с. 583–584]. Сьогодні ми спостерігаємо українську спільність як окрему 

етнічну одиницю для формування якої було створене унікальне середовище. 

Людська спільнота, проживаючи в певних просторово-культурних межах, 

володіла відповідним досвідо-*м організації суспільного життя, що 

удосконалюючись все глибше відкладалися у суспільній пам’яті. Незважаючи 

на тривалий час іноземного впливу щодо формування вітчизняної 

управлінської традиції, все ж залишився певною мірою український 

етнокультурний моноліт. Збереження цілісності української автохтонної 
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цивілізації, а також культури врядування, стало можливим тільки за умови 

наявності каналів внутнішньоетнічної комунікації. 

Спосіб обміну життєво-практичним досвідом був обумовлений 

оточуючим середовищем. «Важливим чинником української ментальної 

етнокультури, на думку В. Скребеця, стали народні традиції природно-

натурального походження, норми поведінки, цінності, ідеї, а також звичаї, 

обряди, ритуали…» [59, с. 20]. Тому, аналізуючи сутність національних 

традицій врядування варто звернутися до теорії географічного посибілізму, де 

природне середовище розглядається як чинник, що обмежує і змінює діяльність 

людей [160]. Тому виходячи з цього, слід зазначити, що саме природно-

географічні умови є визначальними при формуванні психіки українського 

соціуму та її головного, подекуди, латентного результату – традицій 

врядування (див. рис. 1.1). Адже на думку вітчизняних дослідників О. Донченко 

та Ю. Романенка, соцієтальна психіка – це продукт історико-культурного 

шляху даного соціуму, який утілює, зокрема, кліматичні, географічні 

ландшафтні умови життя народів, що проживали на даній території, традиційні 

форми задоволення їхніх основних потреб, взірці діяльності та поведінки в цих 

умовах, установки на ті чи інші реакції, ті чи інші мисленнєві чи духовні 

спрямування [77, с. 74]. 

 

Рис. 1.1  

Першоджерела національних традицій врядування 

 

Похідною від природно-географічних умов першоосновою формування 

особливостей автентичної організації кожного суспільства мала стати певна 

реальність [203, с 24], що обов’язково носила б матеріальний початок, пошуком 

якого були ще зайняті мілетські мудреці, вбачаючи його в різних природних 

Витоки 

управлінських особливостей 

української нації  

 

Природно-географічні 
умови 

 

Осілість Анархічність 
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стихіях. Осіле праукраїнське плем’я завжди поралося біля землі, що годувала 

його, надавала сили та вправності, ніколи не вводила в оману і була постійним 

джерелом здоров’я та достатку. Шукаючи в ній захисту, українці мало 

втручалися у природу, намагаючись не зашкодити найродючішим чорноземам. 

Таким чином, саме стала взаємодія природи і людини виплекала ментальність 

українського господаря-хлібороба.  

Земля українцями сприймалася не просто як простір чи територія з 

родючим ґрунтом, а як – життєдайна основа буття, що стала запорукою 

всебічної безпеки, слугувала надійним дороговказом та мірилом 

справедливості. Недарма, неспростовно вірним залишаються слова українськог 

історика В. Ключевського: «Сила, яка держить у своїх руках колиску кожного 

народу, це – природа його землі» [79, с. 27]. 

Невідємною складову природно-географічних умов становлять також 

ріки. Територія України пронизана цілою системою великих та малих рік, що 

мали великий вплив на життя українського народу [79, с. 28]. Про значення 

річок пише Ю. Липа: «Вони (ріки) об’єднують населення і його оселі як 

найважливіші засоби комунікації. Особливо важливі великі, спокійні, долинні 

ріки». Дослідник також ілюструє власну думку словами першого 

антропогеографа Ф. Ратцеля, який теж свого часу звернув на це увагу: «Ріка для 

мешканців обох її берегів є засабом найдогіднішої комунікації. Недарма донині 

китайці звуть шоси (їздовий шлях) «сухими дорогами» в протиставленні до 

ідеальної дороги – ріки» [120, с. 46]. Окрім цього, ріки мали велике 

господарське та стратегічне значення. Саме по берегах малих річок також 

відбувалося заселення, адже на них зводилися греблі й встановлювалися млини 

[11, с. 17]. 

Сутнісне значення природи для суспільства можливо пояснити через 

догми просвітницької філософії, де вона виступає визначальною категорією і 

ставиться на один рівень із розумом. Органічним складником природи виступає 

«людська природа». В ренесансному гуманізмі, розуміння природи як суцільно 

розумної і благородної сили, зводиться до того, що її закони і веління ведуть 
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людей до щастя і досконалості. Пануюче зло виступає нічим іншим як 

наслідком відхилення суспільства від природи. Ще свого часу Ж. Руссо зробив 

висновок, що з метою подолання суспільного зла та морального ґанджу, люди 

мають повернутися до природи й жити за її законами та веліннями [141, с. 323]. 

Наші пращури розуміли це і були з природою в повній гармоії та партнерських 

взаємовідносинах, що ґрунтувалися на основі особистої свободи, рівності та 

справедливості. Це глибоко засіло у свідомості українців, склало основу 

їхнього буття та сформувало відповідний управлінський устрій. 

Крім того, під впливом природно-географічних умов склався етнічний 

спосіб існування українців – осілість. Досить чітко вона простежується у 

Д. Дорошенка, який назвав український народ автохтоном на своїй землі і 

здобув її ще на початках свого розселення у Східній Європі. Українці заселяли 

порожні території, тобто нікого не проганяючи, виступали мирними 

колонізаторами [78, с. 27]. Тому стає очевидно, що наші пращури створили 

власну систему цінностей, адже запозичувати відповідні ідеали не було в кого. 

Українець надмірно прив’язаний до свого краю, розлучається із власною 

домівкою тільки в крайнощах, а необхідність відрядження на чужину з метою 

заробітку для нього є справжнім лихом [5, с. 148]. На відміну від європейців, 

характер українців глибоко родинний. Це – дім, «своя хата», де – «своя 

правда». Саме хата в наших предків виступає ідеалом патріотизму. В козацьких 

думах розповідається не про бундючну, містичну країну, а про «тихі води, ясні 

зорі», де – край веселий. Образ просторої та великої хати змальовують 

Шевченко з Кулішем та галицькі будителі [120, с. 162-163]. Вона є дітищем 

визрівання цілого народу, кузнею національної свідомості. Саме хату Ю. Липа 

пропонує прийняти за формулу найглибшого українського патріотизму: «Де 

злагода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона». 

Він вважає, що дім це – те місце, де людина є людиною, для українця – це 

осередок людства, адже його справжнє життя починається тільки після 

повернення «додому» [120, с. 163]. 
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Фактор осілості як етнічна особливість та відсутність вільних земель 

породжували почуття дбайливості до своєї території і врезультаті вплинули на 

формування національного характеру української спільноти, адже він в умовах 

реалій життєвої практики інтегрував українців у своєрідне матеріально-ціннісне 

середовище – громаду. Осілість означала постійний контакт із землею, 

освоєння особливостей території, налагодження стійкого комунікативного 

зв’язку із природою, тобто, на основі формування поля культурно-

цивілізаційної концентрації – створюється всебічна безпека проживаючих.  

Племена Київської Русі, утверджене козацтво на території Середнього 

Подніпров’я будували своє життя на потужній основі, що передбачала 

довговічне перебування на певній території. За таких умов рішення мали бути 

виваженими та колегіальними, адже в іншому випадку це позначилося б на їх 

ефективності. Тому, детальне обговорення справ з подальшим колективним їх 

вирішенням породило вічеву форму врядування. 

Небезпека, спричинена осілим способом життя (йдеться про напади 

кочівників) викликала потребу в самореалізації серед оточуючої реальності, що 

проявлялася в свободолюбстві та самокерованності у межах громади, 

невизнанні жодної влади окрім власної, що солідаризувалася в площині «я – я» 

і тільки перед загальною небезпекою чи потребою в робочій силі – «я – ми». За 

таких умов основу життя українських громад став складати анархізм, що 

передбачав звільнення особистості від впливу всіх різновидів суспільної влади 

[2]. На думку Б. Цимбалістого, анархія настає в Україні після падіння 

деспотичної влади і кожен українець не бажаючи її відновлювати, прагне задля 

збереження рівності сам собі бути паном. Вчений виділяє істотну рису 

українців – «анархічність української вдачі» – інтерпретуючи її як невміння (чи 

небажання) встановити і втримати свою владу [151]. Натомість В. Янів вважає, 

що українець є інтровертною людиною, маючи відчуття гідності, він прагне 

подолати будь-які обмеження особистої свободи [222, с. 88]. Починаючи ще з 

княжої доби, українці послідовно демонстрували в соціальній поведінці брак 

інстинкту підпорядкування, тобто дисциплінарного обов’язку, невизнання 
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влади й авторитету інших. Ці риси національної вдачі трагічно проявлялися в 

княжих міжусобицях, козацьких чорних радах, отаманщині. Різновид «сімейної 

отаманщини» з впертою наполегливістю демонструють, наприклад, персонажі 

«Кайдашевої сім’ї». Проте завжди авторитетними для українців були: 

православ’я, козацькі вольності, ідея самостійництва [1, с. 10]. В такому разі 

анархічність інтерпретується як небажання визнавати чужу владу та порушення 

рівноправства. Анархічність виражалася у прагненні до свободи і рівності, 

здатності до самоорганізації та комфортного і вільного існування у власному 

мікросвіті. 

Ще давньогрецький історик Геродот свого часу помітив значення свободи 

для суспільства. Він називав рівність дорогоцінним надбанням народу, а свою 

думку проілюстрував прикладом афінян, які перебуваючи під владою тиранів, 

не могли подолати своїх сусідів. Геродот пояснює, що мешканці Афін не хотіли 

боротися як раби і тільки здобувши свободу, стали прагнути до власного 

благополуччя [134, с. 68]. Саме свобода перетворила афінян у суспільство, що й 

досі дивує увесь світ своїми культурними надбаннями. 

Тому рівень свободи визначає поведінку суспільства. У своєму соціально-

утопічному трактаті «Політія королівства Польського», С. Оріховський 

стверджує: «…людина може реалізувати свою людську суть завдяки свободі, 

тоді вона «правдива людина»; свобода особистості виникає з природного 

права…» [218, с. 47]. 

Вивчаючи духовно-ціннісну сутність Києва в процесі його історичного 

розвитку Ю. Липа помічає, що «препишне і глибоке почуття свободи, волі» 

залягає в глибинах великої культури міста. І лише на такому ґрунті, на думку 

автора, можна переймати найбільші обов’язки, ставити перед собою 

матеріальні та духовні завдання, невпинно досягати задуманого [119, с. 296]. 

Отже, за наявності свободи людина, як і ціле суспільство, розкриваючи власні 

можливості, може відповідати за свої дії. 

За таких умов сформувався національний характер українців. Протягом 

всієї історії український народ набув властивих собі рис, що відображаються у 
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двох аспектах – емоційному та практичному, де останній залежить від першого 

(див. рис.1.2). 

 

Рис. 1.2  

Національний характер українців 

 

Вітчизняний історик В. Антонович так характеризував українців: «В 
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авторитет влади навіть своєї родини, особиста образа сприймається дуже 

чутливо і довго пам’ятається [5, с. 148]. 
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Невід’ємною національною чеснотою українців є довіра. Саме вона 

виступила отим інтегруючим чинником людського характеру, що будувалася не 

тільки на родинних відносинах. Як стверджує М. Грушевський: «Коли широкі 

роди розбилися, ослабили старі зв’язки, на місце кровного споріднення все 

більшого значення стало набувати сусідство, близькість не походження, а 

мешкання. Сім’ї, які мешкали разом, хоч би й були не одного роду, не одного 

походження, порішували: вести всякі справи, що займали всю околицю, за 

спільною радою «віча» «старців», себто старших з усіх сімей…» [59, с. 148]. 

Властивою українцям рисою була також релігійність, що проявлялася у 

великій набожності нації. У своїй праці «Книга буття українського народу», 

М. Костомаров писав «…і всякий чужинець, заїхавши в Україну, що ні в одній 

стороні на світі так щиро не моляться богу, ніде муж не любив так своєї жони, а 

діти своїх родителей…» [181, с. 18]. Віра для українця живе чуттям інтимним, а 

останнє виступає великим теплом і щирістю. Унікальною особливістю є також 

повага до інших вірувань [5, с. 97]. Суспільна схильність українців до віри та 

релігії неодноразово простежується ще в язичництві, до сьогодні існує в 

численних християнських обрядах. Як зазначає Н. Полонська-Василенко, 

стародавні соборні традиції християнської церкви знайшли ґрунт для себе в 

народоправному вічевому укладі староруського життя й опісля піддержані були 

конституційними засадами та звичаями Речі Посполитої. Але в умовах 

зростання католицької пропаганди православне населення більше ніж за часів 

княжої доби стало шанувати свою церкву [159, с. 52-54]. 

Складові емоційного аспекту, сформовані під впливом природно-

географічних умов, разом із анархічністю українськоо народу та в умовах 

іноземного поневолення, склали основу практичного аспекту національного 

характеру. 

Першочергово варто виділити індивідуалізм – притаманну українцям 

рису. Дослідники О. Донченко та Ю. Романенко визначають його як 

індивідуалізм розмежування інтересів і поступок, самозамкненності та 

ізольованості. Український індивідуалізм є індивідуалізмом втечі, 
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елементарного біологічного виживання, самодостатньої тварини [77, с. 209]. 

Але не варто розглядати його як явище замкненого та відстороненого змісту, 

адже звідси походить унікальна риса, притаманна українцям – господарність. 

Вона надійно закріпилася в національному характері і знайшла свої прояви 

особливо серед українського селянства та козацтва. Українські козаки, 

незважаючи на небезпеку грабежу і насильства з боку завойовників, будували 

зимівники, оселяючись в степу [45, с. 199]. Їх дбайливе ставлення до власного 

господарства супроводжувалося туботами про природу. Ніхто з побратимів не 

міг отримати від коша дозвіл на заснування власного зимівника, доки письмово 

не зобов’язувався дотримуватися сівозміни на полі та зберігати і примножувати 

навколишній ліс [184, с. 18]. Саме бережливе ставлення українців до землі 

сприяло формуванню стереотипу законності. В життєво-практичному розрізі 

людська свобода не має покидати певних узвичаєних меж. Ідеал звичаю та 

законності українців змальовує Себастіян Кленович у своїй поемі «Роксоланія» 

1584 року. Він підкреслює, що «на Руси зберігають закони і звичаї предків», а 

самі руси «далі ідуть шляхом дідів та батьків» а ще «бездоганно віру свою 

бережуть» [218, с. 109].  

Саме законність наштовхує на ще одну рису національного характеру 

українців – максималізм. Свого часу Ю. Липа підкреслював: «Законність 

усього, що робиться, – це і є підстава асоціативного думання українця, і чим 

ближчий він до своєї крови, тим сильніша в нім ця потреба законности, 

справедливости, що регулює відносини українських людей на підставі їх 

власної традиції і звичаїв. Підлягання цій традиції – це вже запорука 

продуктивности і групи, і одиниці. Кара, яка виходить з рамени (від імені) цієї 

групи, це не знущання, лишень вказівка, що проступник переступив звичай» 

[120, с. 177-178]. Культ звичаїв та законів набуває свого прояву також і в інших 

цінностях. За В. Антоновичем, українці мають ще ідеал правди, правдивості, 

громадського рівноправства, що сприяло розвитку високого рівня освіченості 

серед українського населення. Як зазначають дослідники В. Бокань та 

Л. Польовий, українська громадськість ХVІ-ХVІІ ст. у порівнянні із Московією 
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та навіть з деякими європейськими країнами, знаходилася на достатньо 

високому рівні освітнього та культурного розвитку [24, с. 86]. В кожному селі і 

при кожній церкві була своя школа, де викладали та вчили читати і писати 

дяки, які були випускниками Київської академії і українських семінарій. На той 

час освіту в Україні давали Чернігівські і Харківські колегіуми та семінарії. 

Вищу ж освіту можна було отримати у Київській академії [7, с. 328]. З середини 

ХVІІ ст. українська інтелігенція стає потенційним культурно-освітнім донором 

для Московської держави. За таких умов в середині українського соціуму не 

могли визрівати тоталітарні режими, націоналістичні та чорносотенні рухи, що 

зазвичай опиралися на варварські елементи [134, с. 32]. 

Максималізм українців також проявляється у довершеності розподілу між 

українським та іноземним, чужим. Тому специфіку їх етнічної автентичності як 

і інших народів можна відрадно пояснити словами філософа Г. Сковороди: 

«…ты к сему родился затем, что иные к иному; а они рождены к другому 

потому, что ты к сему…» [188, с. 436]. Очевидно цими словами розуміється 

споконвічна приналежність українців до землеробства. Проте, більш ґрунтовну 

відповідь стосовно твердження мандрівного філософа дав І. Вишенський, який 

вбачав ідеал політичного устрою у суспільстві, заснованому на соціальній 

рівності та об’єднаному в громади [218, с. 35]. 

На цьому грунті визріває ще одна риса в українців – ортодоксальність. 

Вона проявляється в неухильному, твердому дотриманні певних переконань. 

Насамперед йдеться про повагу до людини та її гідності [48, с. 15]. В Київській 

Русі за прояв неповаги до людської гідності було встановлено значно більше 

покарання, а ніж за тілесні ушкодження. Так, за відрубаний палець сплачували 

лише три гривні, а за відірвані вуса – дванадцять гривень або побиття кийком 

чи іншим предметом. А значно пізніше, у козацьких спогадах ХVІІ ст. подано 

опис того, що українські козаки та гайдамаки перед атакою салютували 

супротивникові [59, с. 26]. Таким чином, вони проявляли повагу до ворога. 

Ортодоксальність спостерігається у мові. На думку М. Степико, вагомим 

фактором консолідації українців, особливо в межах їх громади була мова. В 
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них побутувала традиція ввічливого звертання до старших та батьків на «Ви», а 

також в особистісному інформуванні конкретних осіб у третій особі множини: 

«Мати казали, що дядько приходили» [198, с. 124]. Саме такий чинник був 

уособленням морально-етичних цінностей, він зобов’язував до взаємної поваги, 

зближував кругозір окремих людей, формуючи спільний світ ідеалів як основу 

їх ціннісної самодостатності. 

Починаючи з козацьких мас українці набули ще однієї риси – відданості. 

Вони були відданими своїм законним правителям, яким дозволили керувати 

собою. Історичним прикладом виступають події поч. ХVІІІ ст., коли 

український народ не підтримав гетьмана І. Мазепу і цим самим підтвердив 

вірність російському цареві, якому ще у січні 1654 року присягнув на вірність. 

Адже за В. Антоновичем гетьман І. Мазепа  «цілком не зважав на демократичні 

ідеали народної маси, не дбав про прихильність її, а силувався привабити до 

себе старшину», він думав «зорганізувати Україну на зразок сусідніх держав, а 

там скрізь він бачив монарха й аристократію, що підпирає того монарха, а 

останній надає їй усякі привілеї, аби утримати її при собі» [20]. Маючи монарші 

амбіції, гетьман не врахував в українців рис національного патерналізму. 

Становлення української культурної традиції відбувалося в умовах 

розірвання природних взаємозв’язків Східної України та Європейського світу 

[198, с. 51]. Це пояснюється втратою української державності і розвитку 

гнобительської політики панівних держав. Саме тому, ще в кінці ХVІ ст. серед 

української інтелігенції зароджується ідея дотримання сталості в процесі 

націєтворення, адже, де не виконуються заповіти батьків (під якими слід 

розуміти звичаї та традиції, насамперед, щодо організації суспільного устрою) 

та сповідуються чужі правила – відбувалося виродження народу. Свої 

філософські роздуми І. Потій та К. Острозький ілюстрували унією, в якій 

вбачають розкол національного цілого, а Клирик Острозький застерігав про 

величезну небезпеку щодо «закладення будови на чужому фундаменті» [218, с. 

113]. Отже, консерватизм національних традицій спостерігається як складова 
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процесу національного самоусвідомлення, підвалина українського 

націєтворення. 

Особливо консерватизм української нації уособлювало козацтво. Це була 

ота стійка та довговмираюча сила, що змогла акумулювати й передати у спадок 

самоврядні традиції українського народу, який разом із відродженням 

української державності зберіг національну самобутність [40, с. 155]. 

Окремою рисою національного характеру українів був незначний радіус 

комунікації. Це ілюструється здатністю до постійного творення соціальних груп 

[48, с. 15-16]. Відповідно до своєї етнічної природи, українець є категоричним 

противником будь-якого насильства й при цьому має здатність створювати 

громадські організації, що засновані на взаємній згоді та гідності їх членів. 

Кожна із цих груп (освітніх та військових організацій, братств) є оптимальним 

середовищем для визрівання певних традицій [203, с. 35]. Ці своєрідні асоціації 

помітно вирізняються своєю малою чисельністю і рівноправністю товаришів. 

Де потрібен голова або отаман, його обирають і слухаються, адже саме йому 

довірили. За кращу його компетентність та обізнаність в тій чи іншій справі, 

нагородою є шана і повага а не більший пайок із заробітку [5, с. 97]. Асоціація 

мала спільну касу і всі прибутки ділила порівну [120, с. 86]. Звідси виходить, 

що базовою основою суспільної організації виступає справедливість, що за 

твердженням О. Олійника «була своєрідним мірилом легітимності влади в очах 

широких верств українства» [148, с. 21].  

Також українські асоціації стали засобом досягнення професійної 

солідарності, адже проявлялися для підтримки своїх побратимів-

співвітчизників. Достатньо влучно описав їхню діяльність І. Франко: «Ті 

робітницькі громади і спілки вже й тепер роблять добра для робучих людей: 

вони скликають робучих на спільні наради, видають газети для навчання і 

забави робітників, видають також потрібні книжечки, уділюють своїм 

товаришам-робітникам грошові або другі запомоги, щоби рятувати їх в разах 

слабості і безроботиці, єднають для своїх товаришів-робітників безплатних 

лікарів у недугах і адвокатів у справах судових, працюють над тим щоби 
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переводити своїх заступників у ради громадські, повітові, крайові сейми та 

державні, а вкінці дбають і то, щоби товариші-робітники самі своєю волею 

сходилися в спілки господарські та ремісничі, складалися своїми знаряддями, 

ґрунтами, худобою і грішми і таким способом, працюючи при купі, рятували 

одні одних і привикали до спільності та дружності» [210, с. 151-152]. 

У виробничо-трудових відносинах українців було відсутнє гноблення та 

експлуатація працюючих. Адже Ю. Липа зазначає, що український характер 

будує відносини між начальником і підданим без деспотизму та рабської неволі 

і вони регулюються на основі договору [120, с. 156]. 

Ще з самого початку формування українського етносу в національному 

менталітеті українців формується сакралізований образ жінки. Про неї 

складають пісні й вірші, оспівують в билинах та думах. Звідси архетип матері-

землі асоціювався із певним психологічним простором: свободою, миром, 

злогодою і любов’ю, з тим рідним затишком, де можна перепочити після 

тривалих життєвих випробувань. Саме жіночному образові притаманні трагедії, 

страждання, високі моральні й людські якості. За жіночою екзекутивною 

моделлю знаходить своє місце чоловіче начало. Звичайно, така модель 

національного характеру є достатньо дискусійною, але важко заперечити, що 

жіночий партикуляризм налаштований на однобічну стратегію виховання і суто 

родинну, вузькогрупову соціалізацію чоловіків. Екзекутивність особливо добре 

ілюструэться на межі контрасту женоподібного чоловіка та сильної української 

жінки, здатної привнести себе в жертву недосконалості середовища. 

Женоподібний чоловік не звик обирати чітку лінію поведінки і при прийнятті 

рішення починає вагатися: він довго зважує і перебирає різні варіанти, 

намагаючись їх комбінувати, але лише з єдиною метою – зволікати якомога 

довше. Врешті-решт ухвалюється колективне рішення або знову-таки 

залучається жінка [77, с. 229-231]. 

На такій основі виникає толерантність, толерантність материнського, 

більш стійкого та потужного початку громади до окремої людини (здебільшого 

чоловічої статі). Чоловікові доручається упорядкування жіночого (суспільного) 
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простору, але в межах дозволеного самою жінкою – берегинею домашнього 

вогнища. Саме така формула відносин складає сутність українського 

патерналізму. Якщо Д. Донцов розцінює толерантність як одну із причин 

слабкості українського етносу [76, с. 251], то М. Степико зазначає, що: 

«українська неагресивність породила одну з найгуманніших людських рис, 

якою можуть пишатися українці – це толерантність, терпіння, приязнь до 

ближнього, до сусіда і просто чужого» [198, с. 201]. В даному випадку не слід 

сприймати толерантність як просто терпимість. На думку А. Бандурки: «…вияв 

толерантності, який співзвучний повазі прав людини, не означає терплячого 

ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх або поступки 

чужим переконанням…» [14]. Вишукуючи різницю, автор стверджує: 

«Терпимість йде від вищого до нижчого; індивідууми, котрі одержали перевагу 

через кращу освіту чи оточення, терпляче поводяться з тими, хто знає менше. 

Толерантність, на відміну від терпимості, поважає іншого як рівного, і відчуває 

гордість через те, що не ставиться до нього зверхньо; тому цю чесноту з 

меншою ймовірністю омани називають повагою до іншого…» [14]. 

Поряд із толерантністю у формуванні українського патерналізму значну 

роль відіграла емпатія. Адже проживання на мінімальній географічній 

близькості, повсякденна праця сприяли встановленню потужних 

комунікативних зв’язків, спричиняли в кожній людині емпатію 

(співпереживання), взаєморозуміння та показували ідентичність у потребах. 

Така ж відкритість побутувала не тільки у сімейних чи сусідських відносинах, а 

й була нормою у виробничих та управлінських. Наприклад, голова громади – 

староста (старець) мав знати всі потреби та труднощі своїх побратимів, щоб 

належним чином скоординувати їх вирішення. Обираючи очільника гровада 

керувалася певними критеріями: він мав бути добрим і вміти за людьми 

постояти [92]. Тому, як бачимо на (див. рис. 1.3) толерантність як і емпатія 

стала своєрідним зв’язуючим матеріалом при формуванні українського 

патерналізму як основи національних традицій врядування [43, с. 341]. 
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Рис. 1.3 

 Мотиваційний аспект українського патерналізму 

 

Близькою до толерантності в українців є ще одна риса, що відрізняла 

українців від інших народів – терпимість. Саме про дух терпимості в українців 

писав також М. Костомаров. На його думку, різноманітний склад українського 

населення, постійна його взаємодія з іншими народами (в українців існувала 

практика найму на роботу до інших країн, служби в іноземних військах та 

торгівлі), прищепили «дух терпимості, відсутність національної зарозумілості. 

Костомаров вважав, що такі риси згодом успадкувало козацтво і вони 

залишилися дотепер [59, с. 18]. Почуття емпатії та толерантності слугувало 

рушійною силою та чинником формування національного характеру українців, 

шляхом постійного впливу емоційного аспекту на практичний. 

Національний характер спричинив формування відповідної моделі 

суспільних відносин. Йдеться про архетипи етнічних особливостей побудови 

моделі праукраїнського суспільства, що виступають в особливих формах 

трибалізму та українського патерналізму.  

Трибалізм виступає більш ранньою формою суспільної організації, що є 

схильною до культурної та суспільно-політичної племінної відокремленості 

[198, с. 69] і ґрунтується на двох основах – спільному землеволодінні та 

традиції духовності. Етнічний трибалізм був невід’ємно організовуючою 

основою для самобутньої громади, а отже – консолідуючим чинником 

управління. 

Спільне володіння землею створило окремий вид громади – земельну 

общину. Її складали мешканці одного села, а великі населені пункти 

здебільшого ділилися на кілька таких общин. В результаті користування 

спільними земельними угіддями громада отримувала прибуток, яким можна 

Український 

патерналізм 
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було розпоряджатися тільки за згоди її членів. Частіше такі прибутки йшли на 

реалізацію спільних потреб: облаштування церков, зведення громадських 

будівель, тощо [92]. 

 

 

Рис. 1.4 

 Форми суспільної організації українців 

 

Другий, не менш важливий фактор відображав морально-етичні засади в 

найрізноманітніших проявах. Етичні ідеали селян розкриваються через 

сумлінну працю, повагу до старших, особисту честь та гідність кожного члена 

громади, ставлення до справи. Джерелом отримання таких чеснот послужила 

постійна відкритість та рівність між громадянами і владою, спільна праця на 

благо громади та наочний приклад показового покарання [42]. Теорія 

трибалізму відображає специфіку кожної громади, пізніше такі особливості 

стануть фіксуватися в статутах (див. рис. 1.4). 

Ще однією моделлю суспільної організації, основою формування 

національних традицій врядування є автентична система суспільних відносин – 

український патерналізм. Сутність його полягає в тому, що національна 

особливість цього явища виключає повну залежність від авторитету старшого, 

який має право владарювати тільки за колективно заданим управлінським 

напрямком. В процесі дослідження було визначено специфічні риси 

українського патерналізму (див. рис. 1.4). та головна його різниця полягає в 
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тому що він формується знизу вверх та служить постійно тільки інтересам 

спільноти [35, с. 105]. 

Розкриття витоків національних традицій врядування, вимагає 

подальшого дослідження цього поняття, що передбачає визначення сутності 

категорії «традиція». Феномен традиції знайшов своє відображення мало не в 

кожному аспекті української культури. Але разом із цим є суперечливим та 

неоднозначним. Так, на думку дослідниці Ф. Даміндарової, традиція набуває 

свого розвитку в процесі становлення самосвідомості кожного етносу і включає 

в себе як універсальні початки, архетипи, так і соціально та культурно 

обумовлені компоненти [70]. В загальній площині традиція виступає єдністю 

минулого і сьогодення, особливим видом моральних цінностей, що 

акумулюють «живий», кращий досвід як систему колективних звичок [158]. 

В основі категорії «традиція» лежить її форма, що під дією часових змін 

зберігається, а зміст – залежить від рівня розвитку культури соціуму, 

переосмислення існуючих цінностей чи застосування інноваційних і 

технологічних досягнень. На думку В. Плахова, традиція багато в чому 

уособлюючи соціальне минуле не є перешкодою на шляху нового, взагалі, і 

соціального прогресу, зокрема [158]. В основі традиції закладено орієнтування 

на майбутнє, можливість прогресивного розвитку з урахуванням досвіду 

минулого, що сприяє уникненню багатьох помилок. Тому нищення традицій 

досить часто може призвести до непередбачуваних наслідків. 

Дослідник С. Павлов доводить взаємозв’язок правових традицій з 

безперервністю етнокультурного розвитку, визначає їх основним носієм та 

суб’єктом спадкоємності права [153]. Дещо раніше О. Ясем було прослідковано 

еволюцію ідеї спадкоємності державницької традиції (княжа  козацько-

гетьманська  модерна державність). Вчений встановив, що державницька 

традиція трансформувалася в ідею дисконтинуїтету – переривчастості 

української історії [223]. Таким чином стає зрозумілою специфіка середовища, 

умов формування і часових меж традиції як механізму збереження досвіду 

врядування. 
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Визначаючи поняття «традиція» та опираючись на зазначені вище 

дослідження, можемо визначити цю категорію як особливий вид моральних 

цінностей, що акумулюють універсальні початки, архетипи та соціально і 

культурно обумовлені компоненти як кращий досвід, систему колективних 

звичок. 

Визначаючи категорію останнього, А. Колодій вказує на те, що потреба 

самоорганізації вимагає свідомо створених важелів, що можуть забезпечити 

нейтралізацію стихійних механізмів суспільного регулювання. Одним із таких 

важелів, що входять до арсеналу засобів суспільного саморегулювання і є 

врядування [100, с. 13-14]. У наукову лексику воно було введено вітчизняними 

дослідниками ще в 90-х роках ХХ ст. Врядування відображало необхідність 

щодо внесення сутнісних змін в систему управління сутнісним розвитком та 

умов розгортання в країні демократичних і самоорганізаційних процесів [56, с. 

81]. 

Загалом в сучасній науці з державного управління розрізняють низку 

підходів до визначення змісту поняття врядування. Інтерпретація цього терміну 

у З. Балабаєвої багато в чому співзвучна із добрим врядуванням (Good 

Governance) та розглядається як відносини громадянського суспільства з 

органами публічної влади, і відносини усередині організаційної структури 

держави [13, с. 8]. Йдеться про розуміння демократичного врядування як 

вироблення та реалізацію публічної політики на засадах партнерської взаємодії 

державної влади, місцевого самоврядування, приватного сектору і 

громадянського суспільства. Це є важливим кроком на шляху демократизації 

системи публічного врядування. На думку вченої, врядування охоплює з одного 

боку практику публічного адміністрування на усіх рівнях, з іншого – інститути, 

механізми, процеси через які організовані групи громадян виражають і 

узгоджують свої інтереси, врегульовують суперечності, реалізують законні 

права і виконують громадські обов’язки [56, с. 82]. 

Дещо співзвучним із З. Балабаєвою є трактування терміну врядування, що 

висвітлює А. Колодій, яка робить акцент на взаємовідносинах, процесах, 
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формальних і неформальних мережах, на способах розв’язання проблем, 

намагається знайти поліцентричні та мінімально ієрархічні, але водночас – 

гнучкого регулювання суспільних процесів із залученням громадянського та 

приватного секторів суспільства [100, с. 13-14]. 

Ключовим для нашого дослідження є тлумачення терміну врядування за 

П. Надолішнім, що постає як самостійне вирішення (врядження) народом, 

окремими спільнотами (територіальними – місцеве самоврядування; 

етнонаціональними – територіальна та екстериторіальна культурна автономія, 

тощо) питань своєї життєдіяльності відносно до їх суверенної волі і 

національної традиції [56, с. 82]. Вчений акцентує увагу на тому, що 

демократичне врядування виступає механізмом забезпечення функціонування 

суспільства як цілісної саморегулюючої системи, спосіб реалізації публічної 

влади, завдяки якому досягається: відповідність публічної політики потребам 

суспільного розвитку, реальна участь громадян у виробленні й реалізації 

публічної політики, об’єднання потенціалів усіх трьох секторів (влади, 

приватного сектору та громадянського суспільства) задля вирішення соціально-

економічних проблем, постійний контроль різних сегментів за публічною 

владою [140, с. 53]. 

При цьому варто зазначити, що у перших двох випадках держава ініціює і 

визначає зміст і межі взаємодії з недержавними інституціями. В третьому – 

горизонтальна взаємодія обумовлюється, передусім, другим і третім секторами, 

активністю інституцій громадянського суспільства [56, с. 82]. В такому разі 

визначення врядування за П. Надолішнім наводить на думку про його 

автентичний фундамент, що грунтується на національних управлінських 

особливостях. Таким чином, врядування це – заснований на національних 

управлінських традиціях автентичний механізм забезпечення функціонування 

суспільства як цілісної саморегулюючої системи через самостійне вирішення 

народом, окремими спільнотами питань своєї життєдіяльності. 

Водночас метою більш повного розкриття поняття «врядуванн» (див. рис. 

1.5) дещо зупинимося на категорії «урядування». У широкому розумінні 
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урядування розглядається як система цінностей, інституцій, за допомогою яких 

суспільство керує своїми соціальними, політичними та економічними справами, 

способом самореалізації суспільства для прийняття та реалізації державно 

управлінських рішень, способом досягнення взаєморозуміння, консенсусу та 

взаємодії. За допомогою урядування здійснюється реалізація державної влади в 

суспільстві завдяки встановленню визначених правил, норм та моделей 

поведінки. Основними цілями урядування на всіх рівнях є ефективна реалізація 

публічних функцій державою, здійснення результативного управління для 

задоволення потреб громадян. У вузькому розуміння урядування доцільно 

розглядати як процесс прийняття рішень та спосіб, у який відбувається 

реалізація рішень. Основним суб’єктом урядування є виконавча влада [56, 

с.593]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5 

Місце національних традицій врядування  

в системі публічного управління 

 

Це дає можливість трактувати «урядування» (у широкому розумінні) як 

складову процесу «врядування». Таким чином, «врядування» можна 

інтерпретувати як механізм забезпечення життєдіяльності суспільства, а 

«урядування», – як інструмент, за допомогою якого суспільство керує своїми 

справами. Але у вузькому розумінні урядування це – процес прийняття 

управлінських рішень та спосіб, у який відбувається їх реалізація, механізм 

досягнення управлінської мети. 

Національні управлінські традиції – автентичний фундамент врядування 

 

Врядування – механізм забезпечення життєдіяльності суспільства 

 

Урядування – процес прийняття рішень та спосіб, у який реалізується рішення 

 

Місцеве самоврядування – сутнісна риса національних традицій врядування 
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Варто зазначити, що категорія «самоврядування» є також складовою 

більши ширшого поняття «врядування». В рамках нашого дослідження таке 

поняття розглядатиметься крізь призму категорії «місцеве самоврядування», що 

дасть змогу забезпечити розробку нових моделей. Сутність місцевого 

самоврядування зводиться до права та реальної здатності територіальних 

громад на вирішення питань місцевого значення, що гарантується і охоронється 

державою відповідно до місцевих особливостей та національних традицій. 

Близьким до місцевого самоврядування є поняття «самоуправління» та 

«самоуправа». Ці категорії краще трактувати з історичного ракурсу, 

розглядаючи в аспекті магдебурзького права, що свого часу істотно вплинуло 

на умови формування національних традицій врядування. В цьому контексті 

поняття «самоуправа» полягає в тому, що жителі міста самі собі вибирали 

органи влади, а, отже, виступали установчим суб’єктом суб’єкта управління. А 

при «самоуправлінні», як відомо, суб’єкт збігається з об’єктом. Виходячи з 

таких міркувань, «самоуправління» більш властиве малим демографічним 

групам, родинам, а «самоврядування» там, де відчутній чітко виражений розвив 

між об’єктом і суб’єктом, склало основу національного врядування. 

В сучасній наукці державного управління визначення національних 

традицій врядування зустрічається досить рідко. В енциклопедії з державного 

управління вони інтерпретуються як система поглядів на сутність 

держави і публічної влади, ідейних, правових та організаційних засад 

розбудови і функціонування державних та самоврядних інститутів, форм 

народовладдя, що склалися історично і передаються із покоління в покоління 

[56, с. 580].  

В контексті нашого дослідження, категорія національних традицій 

врядування має трактуватися у значно ширшому значенні. Окрім 

управлінського аспекту, слід брати до уваги ще й етнонаціональний, що 

підкреслює органічну основу формування національних традицій врядування. 

Тому автором вони визначаються як суспільно узвичаєні організаційні форми 

життєдіяльності етнічної спільноти, аксіологічна складова його культури та 
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автентичний спосіб самоідентифікації, що виступає імперативним та усталеним 

догматом у процесі регулювання суспільним розвитком. 

Отже, унікальність природно-географічних умов дає можливість 

розглянути особливості національного характеру українського народу, що в 

свою чергу спричинили утворення своєрідної землеробсько-сімейної моделі 

суспільних відносин. За таких умов сформувалися відповідні управлінські 

стереотипи, виробилася специфіка влаштування суспільних інститутів, що 

зумовило формування національного врядування, особливості евлюції якого в 

період української історії буде розглянуто далі. 

 

1.2. Реалізація національних традицій врядування в історичних 

спробах вітчизняного державотворення 

 

Сьогодні залишається дискусійним питання щодо часу і умов появи 

місцевого самоврядування в Україні та врядування взагалі. Одні дослідники 

вважають, що воно походнть від устрою держав-колоній Північного 

Причорномор’я, які ґрунтувалися на демократичних традиціях античності 

[200]. На думку інших авторів місцеве самоврядування в Україні пов’язане із 

зародженням магдебурзького права [97]. Треті дослідники зосереджувалися на 

князівській добі та інституті віче як формі здійснення місцевого 

самоврядування [65, 67]. 

Дослідженням історичних основ вітчизняного врядування також 

займалися О. Субтельный [200], Д. Яворницький [221], В. Антонович [3–4], 

Д. Дорошенко [78], М. Грушевський [63–67], М. Аркас [7], М. Іванишев [87], 

П. Надолішній [138–139], І. Дробот, М. Смаровайло [79], І. Бутко [30], 

І. Козюра [99], В. Шевчук [218], Г Швидько, В. Романов [217], О. Олійник [146–

147], І. Бойко [21], Р. Шандра [213], В. Кравченко, В. Діденко [111], 

Г. Старушенко [196], О. Шиба [219], І. Мокалатій [133], В. Грабовецький [60], 

М. Іваник [88], Є. Брущенко [29], М. Лебедська [116], О. Апанович [6]. 

О. Олуйко [150], М. Котляр [110], В. Стоклицька-Терешкович [199]. 
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У своїй статті І. Дробот та М. Смаровайло, опираючись на працю 

археолога Відейка «Трипільська цивілізація» стверджують, що демократія була 

добре відомою трипільцям. Найважливіші рішення вони приймали на загальних 

зборах, а організацією внутрішнього життя займалися старійшинами [79, с. 248-

249]. Дослідники доходять висновку, що виникнення прототипу сучасного 

місцевого самоврядування припадає на ранній історичний період організації та 

упорядкування суспільних відносин, а причина його виникнення є потребою 

людей в об’єднанні у поселення-міста для організації життєдіяльності на 

засадах самоорганізації і дотримання загальнолюдських цінностей 

справедливості, рівності і свободи [79, с. 250]. Тому враховуючи хронологічну 

глибину існування трипільської цивілізації, цілком ймовірним є її первинне 

значення у виникненні самоврядування. 

Подальший розвиток врядування відбувався у слов’янський період як 

інститут вічевих зборів, що практикувався на території окремих князівств [30, с. 

8]. Загалом, вічеву форму врядування варто трактувати по-різному, адже, як 

стверджують І. Дробот та М. Смаровайло, одні дослідники вважають віче 

органом народовладдя, а інші – засобом формування народних ополчень та 

виборів військових ватажків [79, с. 251]. Обиралися такі князі-військові ватажки 

із простого люду. Їм довіряли не тільки оборону від ворогів, а й керівництво у 

мирний час. Так, Велесова книга розповідає: «Хай будуть вони про нас 

піклуватися, хай, як прийде ворог до кордонів наших, то перейти не зможе – бо 

одвернуть його» [99, с. 149]. Князі як обиралися так і позбавлялися влади вічем. 

За останнім було закріплене формальне право заключення договору (ряду) з 

кожним новим князем, який отримував владу. Віче признавало князя, що 

зобов’язувався не перевищувати традиційних меж своєї влади [33]. Термін їхньої 

каденції тривав близько року. Проте з часом князівська влада стала передаватися 

у спадок: «Нині маємо інше, князі полюддя беруть і синам владу передають, от 

отця – до сина, аж до правнука…» [99, с. 149]. 

У Київській Русі влада була розподіленою між князем і вічем, що могло 

втручатися у його справи [30, с. 8]. Тобто, існувало два управлінські початки – 
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князь та віче. Якщо перший почав складатися в часи Кия, Діра та Аскольда і 

значно посилився вже при династії Рюриковичів, то віче незаперечно являло 

собою автохтонну форму врядування [34, с. 160]. 

Так склалося, що місцеві племінні династії зникли дуже рано, а 

Рюриковичі дивилися на Руську землю як на свого роду власність. Але все ж 

вони були змушені рахуватися з думкою громади, що була представлена вічем 

[78, с. 69]. І хоча віче ставало все більше залежним від князя, останній 

дослухався до його порад. На віче скликалися не тільки дружинники та старші 

жителі, а й духовенство і люди з інших міст та сіл [7, с. 63]. 

Яскравою ілюстрацією демократичної довеншенності на Русі став 

фатальний приклад київського князя Ігоря, якого спонукала дружина до 

повторного збору полюддя [9, с. 23]. Скоївши це, князя жорстоко стратили за 

рішенням древлянської громади [63, с. 61]. Цей випадок вдало ілюструє 

легальність самоврядних традицій, адже не дарма древлянські посли саме так 

характеризували князя Ігоря дружині останнього: «…був твій муж як вовк, 

розкрадав і грабував, а наші князі добрі, бо вони лад навели на древлянській 

землі…» [148, с. 109]. 

Народні збори в Київській Русі відігравали визначну роль в керівництві 

державою. Як і раніше, траплялися випадки, коли вони могли запросити князя 

до влади або прийняти рішення про його відставку. Так, наприклад, у 1024 році 

переможець Ярослава Мудрого Мстислав через протидію киян не міг посісти 

Київського столу, або в 1113 році кияни домоглися князювання Володимира 

Мономаха, хоча були більш старші та легальніші претенденти [63, с. 49]. 

З часом князівська влада взяла верх та відсунула віче в статус органу 

місцевої самоуправи [78, с. 69]. За таких умов середовищем збереження і 

розвитку національних традицій врядування став регіональний рівень. Так 

тривало до отримання окремими міськими громадами магдебурзького права, 

суть якого ґрунтувалося на інших ціннісно-ідеологічних та організаційних 

основах [46, с. 135]. 
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Отже, в обох випадках управління здійснювалося щонайменше з двох 

джерел – віча та князя, відносини між якими швидше будувалися на 

конфронтації, а ніж на толерантності. Виходячи з цього, управлінська формула, 

що склалася, стала нагадувати добре сьогодні відомі демократичні принципи: 

поділ влади та принцип стримувань і противаг. 

Нищення національних традицій врядування було зумовлене низкою 

факторів. У першу чергу мова йде про прийняття християнства князем 

Володимиром у 988 році. Як вважають Г. Швидько та В. Романов, таким чином 

монархічна традиція отримала свою легалізацію та легітимізацію. Релігійна 

реформа привела до формування необмеженої влади та відповідної моделі 

політичної культури. Було зруйновано систему традиційних духовних 

цінностей народу, втрачено язичницькі знання (медичні, астрономічні, 

сільськогосподарські), загальмовано розвиток давньоукраїнської культури. І що 

саме головне: встановлення панування грубої політичної волі над природними 

традиціями задали далеко не найкращі перспективи майбутнього [217, с. 16]. 

Таким чином опорою зростаючого самодержавства стало християнство як 

монотеїстична релігія. 

Також на руйнацію національних традицій врядування вплинула 

монголо-татарська навала, адже джерелом князівської влади вже було не 

запрошення на князювання через віче або успадкування влади, а отримання 

ярлика від сюзерена-хана [149]. Та монголо-татарське іго одночасно зіграло 

негативну і позитивну роль у розвитку традицій врядування. В умовах 

суб’єктивної волі нового сюзерена у політичне життя стали проникати зрада, 

наклеп, авантюризм [217, с. 30-31] – з одного боку та нейтралізація державної 

влади, що зумовила розвиток територіальних громад в Наддніпрянській Україні 

– з іншого. Зовнішні впливи привносили інноваційні зміни у відносинах в 

середині українського суспільства та створювали нову, традиційно 

неприйнятну систему цінностей, що заперечувала існуючу [43, с. 339]. 

Забігаючи наперед, варто розглянути ще один фактор руйнації 

національних традицій врядування. Дослідник М. Іванишев вважав, що в період 
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утворення Київської держави на українських землях існували на повну силу 

міські громади, що виражали свою владу через народні збори. Прагнучи до 

самодержавства київські князі боролися з цими громадами, що виросли із своїх 

сільських попередниць [87, с. 25]. Таким чином, новоутворена Київська Русь 

була заснована на основі самоорганізованих та самодостатніх громад, які 

державна влада та місцева знать завжди намагалася послабити.  

З цією метою вже у литовсько-польський період стало поширюватися 

магдебурзьке право, що ґрунтувалося на виборній основі. Замість народних 

зборів під відкритим небом, рішення приймали обрані лавники та ратмани в 

ратушах та магістратах [87, с. 25]. Це розділяло та суттєво послабляло 

українську автентичну громаду, обмежувало дотуп до участі у прийнятті 

рішень усіма жителями. 

Магдебурзьке право означало відміну дії звичаєвих норм, виведення міста 

з-під юрисдикції місцевої адміністрації і запровадження міського 

самоврядування [29, с. 578]. При цьому управління в межах міста 

здійснювалося радою. Громадою міста обиралися бургомістр та лава, що 

складалася із чотирьох райців, дванадцятьох лавників і війта, який виконував 

функції судді і обирався довічно. В цілому такий орган називався магістратом 

[7, с. 112]. Специфіка урядування за Магдебурзьким правом не відповідала 

українським особливостям управління. Але на той час це було найсприятливіше 

середовище для життя. Міста, де урядувалися за принесеним із німецтких 

земель правом та його законами, жили цілком самостійно і ніхто не втручався в 

їхні справи. А там, де власниками були дідичі – панувало гноблення місцевого 

населення, яке рятуючись, було вимушене тікати за Запоріжжя [7, с. 165].  

Також своєрідною особливістю впровадження магдебурзького права було 

те, що воно не започатковувало процес становлення органів місцевого 

самоврядування, а лише певною мірою модифікувало вже існуючі його форми 

[87, с. 22]. Це призвело до формування окремої традиції вітчизняного 

врядування. Суть її полягала у принципах здійснення виборів, повноваженнях 
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посадових осіб, функціональній дієвості колегіальних органів та їх 

організаційній структурі тощо. 

Разом із тим на теренах України з давніх часів існували форми 

самоврядування, що не передбачали територіальну основу. Насамперед йдеться 

про братства, що являли собою певну організаційну структуру, де 

самоврядування здійснювала на основі культурно-релігійної ідентичності. 

Окрім цього було самоврядування на основі етнічної ідентичності – вірменське, 

єврейське тощо. Також існували професійні форми самоврядування – 

ремісницькі цехи. Окреме місце в історії України відігравало й станове 

самоврядування. Окрім козацтва, до якого ми ще повернемося в процесі нашого 

дослідження, слід зазначити, що шляхетський стан в Речі Посполитій, 

представники якого, вважаючи себе співгосподарями чи навіть співвласниками 

держави, розвинув інституції станового самоврядування [124, с. 161-162]. 

Важливе місце в Російській імперії також відігравало дворянство, що 

безумовно, мало власну форму самоврядуванн. 

Особливістю управління Галицько-Волинською державою була 

князівська влада, що опиралася на бояр-землевласників. Бояри складали 

своєрідну опозицію князю і чинили супротив його прагненням до 

самодержавства. Вони встрявали не тільки в політику, а й у життя самого князя. 

При останніх князях бояри навіть спільно підписували грамоти. Але такого 

впливу влада галицького князя як колись київського не мала, адже сусідні князі 

не були йому близькими родичами [7, с. 63]. Це сприяло роздрібненості 

української державності, а віче як прадавній та головний орган врядування на 

центральному рівні втрачав своє значення. Воно не мало суттєвого впливу на 

політику. Якщо й інколи змушували князя слухати його, то це стосувалося 

більше внутрішніх та місцевих справ [7, с. 63]. 

В період Великого князівства Литовського відбулися зміни в 

адміністративно-територіальному поділі. Князівства були замінені на 

воєводства, що у свою чергу ділилися на повіти та волості. В адміністративно-

територіальній частині кожного рівня запроваджувалася державна влада, а в 
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головному місті кожного повіту періодично скликався станово-

представницький орган – сеймик [30, с. 10]. Місцеве самоврядування набуло 

форми війтівства, а система взаємовідносин будувалася між владою із центра, 

власником міста та його громадянами. В часи литовської доби у 

великокнязівських містах поряд із органом місцевого самоврядуванням діяв 

орган державної влади – старшинська адміністрація. На зборах мешканців міста 

обирали війтів, а право міської громади збиратися на зборах, керуючись 

насамперед звичаєвим правом стали називати копним правом [194, с. 20]. Не 

дивлячись на промонархічну політику та монголо-татарське іго, в литовський 

період все ж було збережено існування управлінських традицій. Адже 

поширення литовської влади здійснювалося під гаслом: «Ми старини не 

рушимо і новини не вводимо» [9, c. 38]. 

Під час литовської експансії на українських землях, Галицька земля 

відійшла до Польщі, що володіла нею до 1772 року [210, c.123]. 

Самоврядування у селах Галичини формувалося з представників дворищ, а у 

волостях – з представників сіл. Самоврядні функції у галицьких селах до 1434 

р. здійснювали десятники, отамани, тіуни, котрі представляли села у волостях і 

перед шляхтою. У волостях самоврядування здійснювали «старійшини». Вони 

були представниками волості перед шляхтою, а також перед воєводами або 

королем. Схід сільської громади, на якому обирали виконавчу владу і 

вирішували важливі питання, називався «копою», «великою громадою», а збори 

цього сходу – віче. Традиції, зокрема, сільського самоврядного устрою 

перейшли до українських сіл доби Середньовіччя. Проте цьому перешкодила, 

як вже відомо, анексія галицьких земель Королівством Польським. Це стало 

черговим фактором, що посприяв руйнації традицій врядування. 

На думку А. Гурбика, відмінність Східної Галичини, Київщини, Волині, 

Поділля та Чернігівщини від інших адміністративних та історико-географічних 

територій Речі Посполитої визначалася сталими місцевими традиціями 

державотворення періоду Київської та Галицько-Волинської Русі, самобутністю 

норм звичаєвого права, творенням власної політичної системи козацькою 
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елітою, а також дією на території України правових положень литовських 

статутів [9, с. 63]. Та поступова інкорпорація Галичини до складу Польщі, 

приводить до того, що самоврядування у сільських громадах Галичини все 

більше стало здійснюватися українською і польською шляхтою. Це пояснює і 

той факт, що наприкінці ХІV ст., а особливо у ХV ст. представники виконавчої 

влади сіл і волостей – десятники, отамани, тіуни, незважаючи на активну 

непокору українських селян усе частіше призначалися польською шляхтою, 

причому нерідко – з їхнього середовища [210, c. 125]. Таким чином, період 

польської експансії супроводжувався втратою основних українських традицій 

врядування, а саме: вічеве прийняття рішень (пряма демократія); поділ влади та 

принцип стримувань і противаг; спільна відповідальность громади; постійна 

взаємодія кожного жителя громади із владою; підготовка молоді до 

управлінської справи тощо. 

Період відродження українських традицій врядування ознаменувався 

утворенням козацької вольниці, що стала реакцією всього українського соціуму 

на релігійний та кріпосницький гніт з боку Речі Посполитої. Владно-судові 

інституції, які утворилися й функціонували на Запорожжі, увібрали в себе 

тодішні моделі й правові норми. 

Досить важливе постає питання спадковості козацького устрою по 

відношеню давнього вічевого ладу. Адже як зазначав М. Грушевський, 

«козаччина не перейняла з тих [княжих] часів готових організованих форм 

самоуправи, бо вони вигасли в руїнах східноукраїнської дезорганізації 

переходових століть… Сі [козацькі] організаційні форми відроджувалися з тих 

основних клітин громадського ладу, які зціліли в сім часі упадку, й виростали з 

них поволі, особливо на запорожськім Низу»
 

[9, с. 69]. Разом із тим 

В. Антонович, інтерпретуючи сутність козацької ради наголошував, що: 

«…рада була відгуком старого вічевого ладу» [4, с. 167]. Крім того, визначення 

спільних рис між «віче та «радою» доводить пряму зв’язок цих інститутів.  

Насамперед, рада відображала інтереси всього козацького війська, адже 

вирок ради був вироком всього війська та обов’язковим для всієї козацької 
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общини. На військових радах вирішувалися найважливіші питання життя 

запорозького війська, а саме про: підписання миру, походи, покарання 

злочинців, розподіл земель та угідь, вибори козацької старшини [221, с. 163]. 

Своєрідною особливістю козацької ради було те, що на неї представників 

не обирали, а збиралася нібито вся громада. У свій час В. Антонович називав це 

явище suffrage universelle (загальне право голосування) [4, с. 167]. Тобто, січова 

рада тоді вже набула всіх ознак органу прямої демократії. 

Голосування проходило у відкритому режимі. Виборці бачили своїх 

обранців, знали їхні уподобання та прагнення. Це давало можливість робити 

ясний вибір. Кожен міг безпосередньо звертатися до обраного посадовця із 

певним побажанням, пропозицією, зауваженням чи проханням. В цьому 

контексті відкритість сприймається як механізм здійснення врядування, 

запорука його ефективності [37, с. 135]. 

Маючи свободу дій Запорозька Січ якнайкраще втілила в життя 

сформовані століттями традиції врядування, адже її організація ґрунтувалася на 

звичаєвому праві [40, с. 154]. Як писав Д. Яворницький: «В основі всієї 

козацької общини лежав звичай: за звичаєм вони не допускали на Січ жінок, за 

звичаєм проводили суд і розправу, за звичаєм розділялися на курені та паланки, 

за звичаєм збиралися у відомий час на загальні ради та наради…» [198, с. 163]. 

Звичаєве право стало головним, багатогранним принципом організації життя 

козацької спільноти, що у собі поєднував: виборність – у вирішенні кадрових 

питань; колегіальність – у прийнятті рішень; рівність – у володінні однаковими 

правами кожного члена січової громади [44, с. 13]. 

Отже, враховуючи лише частину спільних рис, що були наведені вище та 

беручи до уваги українську анархічність, можна зробити висновок щодо 

наявності діалектичного зв’язку між давніми вічевими традиціями і козацьким 

устроєм. 

Окрім центральної влади на Січі, своєрідним прототипом місцевого 

самоврядування були курінні ради (сходки), що збиралися з метою вирішення 

справ окремого куреня. Вони здійснювали контроль над кошовим отаманом. У 
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своєму листі до гетьмана Самойловича від 14 січня 1676 р., очільники куренів 

повідомляли, що на Січі кошовий отаман не може сам вирішувати ніяких 

важливих справ, а також укладати угоди без згоди старшини: «Он никогда без 

нашего соизволения никакова дела и ни с кем никакой пересылки не чинит» [6, 

с. 34]. Натомість французький військовий інженер Г. Левассер де Боплан у 

своєму «Описі України» щодо повноважень «старшого» на Січі зазначав таке: 

«...його влада необмежена аж до права стинати голови і садити на палю тих, хто 

провинився» [9, с. 75]. А на думку Д. Яворницького, у воєнний час кошовий 

переобирав диктаторські повноваження [221]. Разом з цим найвищі посадовці 

Січі не були безкарними всевладними володарями, й за явні прорахунки, 

помилкові рішення чи неадекватні обставинам дії вони несли персональну 

відповідальність. Як відзначав Боплан, «за виявлену [отаманом] малодушність 

його вбивають як зрадника» [9, с. 75]. Отже, кошовий отаман на Січі широкі 

повноваження, за які ніс персональну відповідальність. 

Слід зазначити, рівність у правах та обов’язках ще з давніх-давен була 

основною формою суспільних взаємовідносин, а її дотримання забезпечувалося 

різними звичаями. Одним із таких звичаїв, що не допускав зазнайства та 

зарозуміння посадовими особами після отримання влади був обряд обрання 

кошового отамана Запорозької Січі. На думку Д. Яворницького, якщо козак 

відмовлявся бути обраним кошовим отаманом, то його двоє брали за руки, ще 

двоє або троє штовхали з-заду, а де-кілька в боки і вели на площу приказуючи: 

«Іду, скурвий сину, бо тебе нам треба, ти тепер наш батько, ти будеш у нас 

паном». А після вручення булави, старі січові козаки, «сивоусые диды, славные 

низовые лицари», почергово підходили до нього і висипали на його бриту 

голову пісок, а якщо тоді була дощовою погода, то змазували маківку голови 

грязюкою, на знак того, щоб не забував про своє низьке походження і не 

піднімався над усім товариством [221, с. 167]. 

На Січі цінували кожну людину. Особливо була не припустимою видача 

втікачів. На думку дослідниці О. Апанович така традиція склалася через 

потребу робочих рук. Так, у своїй промові кошовий отаман Іван Сірко на 



57 

 

  

березневій раді в 1674 p., де обговорювалось питання про видачу царському 

урядові самозванця, який видавав себе за сина царя Олексія Михайловича, 

наголошував: «Ми не можемо порушити ніколи ще не порушувану святу 

традицію Запоріжжя – не видавати втікачів. Видамо його одного і це буде 

сигналом для царського уряду, який поступово «розволочет» із Запоріжжя 

невгодних йому козаків [6, с. 37]. Але на нашу думку саме повага колективу до 

особистості та політика нетерпимості царського уряду приводила до 

започаткування цієї та інших традицій. 

Як на Запоріжжі, так і в Гетьманщині не було періодичних зборів ради. 

Вона збиралася за наказом кошового отамана чи гетьмана. Траплялися такі 

випадки, коли рада збиралася й проти їх волі. За В. Антоновичем існували три 

види ради: рада старшини, козацька рада та чорна рада. На першу збиралася вся 

(генеральна і полкова, починаючи із сотників) старшина. Цією радою вибирався 

гетьман. Вищим органом самоврядування вважалася військова (козацька рада), 

куди збиралися представники козацького стану. Військова рада збиралася у 

певні дні: 1-го січня, 1-го жовтня та на другий чи третій день Великодня [6, с. 

33-34]. Про раду козаків заздалегідь сповіщали, але іноді козацька рада могла 

збиратися під час походу [3, с. 111]. Радою вирішувалися питання війни чи 

миру, приймалися іноземні посли, призначалася старшина, визначалися розміри 

повинностей, розподілялися землі та промислові угіддя. Також військова рада 

мала і судові функції [6, с. 34]. Гетьман, вибраний у такий спосіб міг утримати 

владу тільки за суспільної підтримки. Найбільш чисельнішою була чорна рада, 

куди збиралися представники різних станів: козаки, міщани, посполиті  

[3, с. 111]. На думку О. Апанович, чорна рада це – рада з участю народних мас 

[6, с. 26].  Про її скликання звичайно заздалегідь оповіщалося. Також кожна 

рада керувалася звичаєвим правом і обравши гетьмана, зверталася до короля 

для його затвердження [3, с. 111]. 

Загалом в період – з кінця ХV – І пол. ХVІІ ст. українська нація в особі 

козацтва повернула і здобула в запеклій боротьбі за волю і права, устрій, що 

дозволяв урядуватися за національними традиціями врядування. М. Аркас це 
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ілюструє так: «Як бачили ми вже й раніше виборний лад був основою усього 

державного ладу нашого: од гетьмана й до найнижчого урядовця по городах і 

селах, од митрополита, котрого обірало духовенство і старшина, і до простого 

пана-отця, котрого вибірали парафіянє – скрізь на всій силі був виборний лад» 

[7, с. 321]. Але порівняно із Лівобережною Україною на Запоріжжі ради 

відіграють важливішу роль, спостерігається і більша демократичність при 

виборах старшини [6, с. 35]. 

Але з часом інститут гетьманства обумовлює руйнацію національних 

традицій врядування, адже той час українські гетьмани вже не обиралися, а 

призначалися московським урядом. Це спричинило народну зневагу та 

неприязнь старшини. Тому московським прихильникам нічого не залишалося 

як використати свою посаду заради власної наживи, забувши про потреби 

народу. Аналогічна тенденція спостерігалася й серед старшини [7, с. 356]. 

Врядування у властивих Україні формах знайшло визнання й закріплення 

у «Пактах і Конституції законів та вольностей війська Запорізького» 1710 р. З 

метою упередження зловживань з боку гетьмана і його адміністрації, а також 

для підтвердження традиційних прав козацтва в Конституції закріплюється 

принцип розподілу влад на законодавчу, виконавчу та судову, визначаються 

основи взаємовідносин між центральною владою й органами місцевого 

самоврядування [102]. Варто відмітити, що формалізовані у цьому документі 

демократичні ідеї ґрунтувалися ще на управлінському досвіді Київської Русі. А 

їхнє перше законодавче оформлення відбулося завдяки бурхливому розвитку 

української освіти ХVІ- І пол. ХVІІ ст. 

І навіть, як припускає П. Надолішній, праця англійського філософа 

Дж. Локка могла справити вплив на авторів Конституції Пилипа Орлика, але 

ідея поділу влади на законодавчу, виконавчу та федеративну зазнала впливу з 

боку вже українського досвіду державотворення, адже в Конституції була 

відображена й третя гілка влади – судова. Тому цілком очевидним є те, що 

подана в Конституції модель поділу влади могла сприяти в теоретичному 

обґрунтуванні цього принципу Луї Шарлю Монтеск’є [139, с. 19]. Адже 
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хронологічно цей документ було створено між Дж. Локком та 

Луї Шарлем Монтеск’є [40, с. 154]. 

Таким чином, козацтво зробило неоціненний вклад у відродження 

національних традицій врядування. Воно спричинило відновлення та 

впровадження традиції суспільної організації територіальних громад у формі 

курінного та паланкового устрою, реанімації віче, формалізації теорії поділу 

влади у Конституції Пилипа Орлика, і саме головне – стало рушійною силою у 

боротьбі майбутніх поколінь за відродження традицій врядування української 

нації [40, с. 154]. 

Період ХVІІІ – І пол. ХІХ ст. був ознаменований зруйнуванням 

Запорозької Січі, ліквідацією української державності і автономії, скасуванням 

полково-сотенного устрою та відміною магдебурзького права, що досить вдало 

прогресувало у своєму розвитку і достатньо міцно закріпилося в управлінській 

практиці тих часів, адже скасовувалося двічі – у 1831 та 1835 рр. [138, с. 71].  

Натомість російський уряд формував свої органи управління. Так, ще в 

1785 році Катериною ІІ на Лівобережній та Слобідській Україні було створено 

нові органи станового місцевого самоврядування – міські думи [30, с. 14]. А 

протягом ХІХ ст. було розпочато уніфікацію загальноросійських органів 

місцевого самоврядування буржуазної доби. В 1838 році Микола І створив 

місцеве станове самоврядування для державних селян та вільних трудівників, а 

в 1861 році Олександр ІІ – запровадив аналогічні установи для інших селян. 

Такі органи місцевого самоврядування являли собою адміністративні та 

господарські одиниці. Тут діяли сільський схід, сільське правління, сільський 

писар [30, с. 14], збирачі податків, помічники старост і сам староста, який 

виконував адміністративно-управлінські, фіскальні та поліцейські функції. 

Рішення на сільських сходах приймалося простою більшістю голосів, а якщо 

вирішувалася надзвичайно важлива справа – 2/3 голосів сільського сходу. У 

роботі сільських сходів брали участь лише селяни-домовласники та сільські 

посадові особи. Якщо через поважну причину глава сім’ї не міг бути присутнім 

на засіданні сходу, то один із родичів міг замінити його [116, с. 72]. 
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Вдосконалення системи державного управління в Російській імперії 

супроводжувалося впровадженням земських установ, що стали зручним 

інструментом для вирішення місцевих справ. Однак місцеве самоврядування в 

Російській імперії мало суто номінальний характер. 

В результаті першого поділу Речі Посполитої в 1774 році до складу 

Австрійської імперії увійшла Галичина, а через два роки – Буковина. Ще 

раніше, у ХVІ-ХVІІ ст. під протекторат династії Габсбургів потрапило 

Закарпаття, що перебувало у складі Угорського королівства. Західноукраїнські 

землі площею понад 60 тис. км.² і з населенням 2,5 млн. осіб, з яких 2 млн. були 

українцями відійшли до корони Габсбургів. Проте, незважаючи на єдину 

державність та політику онімечення, в Галичині відбувалася полонізація, на 

Буковині – румунізація, а на Закарпатті – мадяризація українського населення. 

Все це істотно позначилося на не тільки економічному, а й на духовному 

становищі населення [133, с. 13].  

Але з утворенням Австро-Угорської імперії та прийняттям конституції  

21 грудня 1867 року, розпочався процес перетворень в сфері земельного 

управління та місцевого самоврядування. При їх проведенні, враховувалися два 

найважливіші фактори. Перший фактор передбачав нерівномірність розвитку 

окремих частин імперії: промислово розвинутий Захід та аграрний Схід, 

частиною якого була Буковина. Другим фактором було те, що Буковина колись 

входила до складу Галицько-Волинської держави, пізніше Молдавії та 

Оттоманської порти, що істотно різнилися за державним устроєм. Така ситуація 

відповідно позначилася на соціально-політичній ситуації в Буковині. Як це не 

дивно, але таку обставину австро-угорським урядом було враховано і залишено 

традиційні назви органів управління, посадовців та деякі їх повноваження [219, 

с. 31-32]. 

Частина міст Галичини, що відійшли до Австрії, спершу мали власну 

юрисдикцію. Міста, які могли самотужки утримувати адміністрацію, мали 

право на власні магістрати і називалися муніципальними. Інші міста 

залишалися під домінікальною (поміщицькою) юрисдикцією [219]. Їх 
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управлінням займався власник домінії (великий земельний маєток). 

Домініальна влада мала дуже широке коло повноважень адміністративного, 

поліційного, податкового, примусового характеру і виконувала всі доручення 

окружної влади [88]. Тому, впровадження самоврядування в Галичині та на 

Буковині виявилося важким та тривалим процесом, адже прийняття 

законодавчих актів стосовно організації самоврядування наштовхнулося на 

сильний опір місцевих землевласників, які не бажали втрачати необмежену 

владу над селянами [219, с. 32]. 

Своєрідною особливістю самоврядування в Галичині та на Буковині було 

те, що в 1861-1918 рр. воно починає регулюватися законодавчими нормами. 

Виняток склали тільки гірські райони, де ще відчувався вплив норм звичаєвого 

права. Водночас декларуючи припущення, що основою вільної держави є 

вільна громада, австрійські закони не враховували такі органи управління як 

сільські сходи, що відігравали найважливішу роль у розвитку самоврядування 

[219, с. 35-37]. Загалом, уряд Австро-Угорської імперії у порівнянні із 

російським значно лояльніше ставився до місцевого самоврядування. 

Тимчасовий уряд Росії, що утворився внаслідок лютневої революції 1917 

р., залишив органи земського самоврядування Російської імперії без змін. 

Тільки губернаторів замінили комісари, які стали головами губернських і 

повітових земських управ. 

Нова спроба відновлення місцевого самоврядування в Україні 

відображена в державотворчій діяльності Центральної Ради з утворенням 

Української Народної Республіки. Ідейні початки місцевого самоврядування 

належали першому президентові УНР М. Грушевському: «Щоб не було ніякої 

тісноти від власті людям, щоб вона не коверзувала людьми, не накидала їм 

своєї волі, не має бути іншої власті, тільки з вибору народнього! Се називається 

устроєм демократичним – щоб народ сам собою правив. Як у селі має 

становити вибрана сільська рада, а правити виборна сільська управа, так має 

бути в повіті, в губернії і всім краї» [30, с. 17]. 
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Своє відображання така «формула» знайшла у І Універсалі Центральної 

Ради від 23 червня 1917 р., який визнавав і зберігав існуючу систему 

місцевого самоврядування і лише додатково ставив питання про її 

українізацію [206]. Подальша турбота щодо зміцнення основ місцевого 

самоврядування закладена в ІІІ Універсалі Центральної Ради, виданому в 

листопаді 1917 р., де сказано: «Генеральному Секретарству внутрішніх справ 

приписуємо: Вжити всіх заходів до закріплення й 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» [204]. 

За Конституцією УНР від 29 квітня 1918 року, яка так і не була втілена в 

життя, будь-якими справами місцевого значення керують вибрані ради та 

управи громад, волостей та земель. Їх належить місцева влада, а міністри УНР 

тільки контролюють та координують їхню діяльність [105]. Отже, в часи 

Центральної Ради намітилася тенденція до відновлення української традиції 

врядування, спроби реанімації якої робилися у вигляді відновлення діяльності 

органів місцевого самоврядування. 

Значне посилення місцевої адміністрації розпочалося із приходом до 

влади 29 квітня 1918 року гетьманату Павла Скоропадського. За його режиму 

спостерігалося запозичення законодавства Російської імперії [30, с. 29], а це 

зіграло далеко не на користь розвитку місцевого самоврядування. 

Практична реалізація місцевого самоврядування все ж набула свого 

подальшого розвитку на Галицьких землях. Але ситуація й тут була достатньо 

складною, адже станом на 1924 рік із 3700 громад Східної Галичини, 2574 не 

діяли. Результати призначених польським урядом перших виборів до 

громадських рад показали прагнення українців до самоврядування. Так, лише у 

Станіславському та Тернопільському воєводствах представники української 

нації вибороли відповідно – 81,8 та 64,3 %. А в 1930 році відбулися вибори до 

органів місцевого самоврядування на Волині та польській частині Полісся. 
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Політика уніфікації місцевого самоврядування на території Польщі передбачала 

об’єднання сільських громад у своєрідні групи громад, що називалися волості 

або гміни. Членів волосних рад обирали радники громадських рад, тобто 

вибори були непрямими. Слід також зазначити, що в 1938 році було прийнято 

два закони, що стосувалися виборів до сільських, громадських, волосних та 

повітових рад [156, с. 28]. 

Радянський період в історії розвитку місцевого самоврядування 

означений повним занепадом інституту місцевого самоврядування. Адже ради 

та виконкоми стали продовженням управлінської вертикалі і склали найнижчу 

ланку державної влади. Згідно з Конституцію УРСР 1937 року ради виступали 

представницько-розпорядними органами державної влади всіх рівнів [107], а в 

нормах Конституції 1978 р., були закріплені як складові єдиної системи 

представницьких органів державної влади України [106]. 

Специфіка адміністративно-командного управління відіграла 

надзвичайно важливу роль у відчуженні народу від влади. Виконання її 

вказівок в умовах втрати соціальних зв’язків та традиційних цінностей, 

прищепило народові споживацькі настрої, пасивність та безініціативність. 

Участь громадян у здійсненні влади розпочиналася й закінчувалася 

безальтернативними виборами. 

Під час дослідження історії українського державотворення, виявлено 

здатність національних традицій врядування до відновлення, а, також, зміни їх 

діалектичної інтенції як напрямку позитивної чи негативної динаміки якісної 

складової через вплив зовнішніх факторів. 

Більш повне дослідження еволюційних процесів муніципальної системи в 

процесі української історії вимагає проведення аналізу пострадянського 

законодавства, що дасть можливість вивчити правові умови та особливості 

розвитку інституту місцевого самоврядування за роки незалежності. 
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1.3. Вплив пострадянської правової традиції на становлення 

місцевого самоврядування в Україні 

 

Тривавла відсутність української державності свідчить про певну 

психологічну неготовність громадян одночасно «керувати і бути керованими». 

Це пояснюється особливостями історичного розвитку України. Адже на думку 

вченого І. Дробота: «…в історії розвитку українського державотворення, на 

відміну від розвинутих країн, відбулися певні алогічні розриви, які на тривалий 

період часу «вивели» з політичної системи України його (місцевого 

самоврядування) родовий зміст. Тепер воно для українського суспільства стало 

«новим» системним явищем і новим організаційно-структурованим інститутом 

у національному конституціоналізмі» [81, с. 3]. Недарма В. Пархоменко 

визначив, що місцеве самоврядування в пострадянській Україні має два 

джерела: історичний досвід місцевої влади та досвід функціонування інституту 

місцевого самоврядування в розвинутих демократичних країнах [156, с. 58]. 

Проте, перше джерело відображає традиції здебільшого радянського 

періоду. Процес становлення місцевого самоврядування за твердженням 

М. Пухтинського, проходив в умовах політичних та соціально-економічних 

криз, зміни в системі територіальної організації влади. За його словами, в 

перше десятиліття державності, місцеве самоврядування перетворилося на 

громадсько-політичну основу виконавчої влади, що здійснює над ним контроль 

і управління. В ролі нового політичного керманича органів місцевого 

самоврядування виступила державна бюрократія. Тому склалися сприятливі 

умови для розвитку номенклатурно-бюрократичної моделі місцевого 

самоврядування. Все це призвело до інтеграції переважної частини старої 

радянської в нову муніципальну номенклатуру, де збереглися радянські 

управлінські традиції [179, с. 7]. 

В рамках нашого дослідження пострадянський період розвитку 

української державності та місцевого самоврядування ми розділили на два 

періоди, що мали свої суттєві відмінності у підходах побудови місцевого 
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самоврядування, його змісті, складових частинах та внутрішньополітичній 

ситуації, викликаній конституційним процесом. Тому, виходячи з цього, можна 

визначити доконституційний та конституційний періоди, що передували 

формалізації концептуальних основ і розробці нормативно-правової бази діючої 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні. Кожен із цих періодів характеризується змістом відповідних НПА 

(див. табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Нормативно-правова база, що регламентувала 

становлення пострадянської системи місцевого самоврядування в Україні 
 

НПА доконституційного періоду 

1. Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік «Про загальні засади місцевого 

самоврядування і місцевого господарства в СРСР» від 09 квітня 1990 року 

2. Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве  і регіональне 

самоврядування» від 07 грудня 1990 року 

3. Закон України «Про представника Президента України» від 5 березня 1992 року 

4. Закон України «Про внесення змін до Закону Української РСР «Про місцеві 

Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» від 26 

березня 1992 року 
5. Закон України «Про формування місцевих органів  влади і самоврядування» від 03 

лютоо 1994 року 

6. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України 

від 8 червня 1995 року 

НПА конституційного періоду 
1. Конституція України від 28 червня 1996 року 

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року 

3. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії про місцеве самоврядування» 

від 15 липня 1997 року 

4. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року 

5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року 

6. Статути територіальних громад 

 

Із 1990 року розпочався процес перерозподілу публічних повноважень та 

власності на користь органів місцевого самоврядування [179, с. 33]. Своєрідним 

перехідним документом з якого розпочався процес зародження місцевого 

самоврядування є прийнятий 09 квітня 1990 року Закон Союзу СРСР «Про 

загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР». У 

цьому законі було визначено поняття місцевого самоврядування в Радянському 
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Союзі. Воно розглядається як самоорганізація громадян для розв’язання 

безпосередньо або через органи, що вони обирають, усіх питань місцевого 

значення, виходячи з інтересів населення та особливостей адміністративно-

територіальних одиниць, на основі законів і відповідної матеріальної та 

фінансової бази, що забезпечується за рахунок місцевого господарства [166]. 

В законі також робиться наголос на понятті адміністративно-

територіальної одиниці, що виступає базовим рівнем місцевого 

самоврядування. До елементів системи місцевого самоврядування законом було 

віднесено: місцеві ради народних депутатів; органи територіального 

громадського самоврядування (ради і комітети мікрорайонів, житлових 

комплексів, домові, вуличні, квартальні, селищні, сільські комітети та інші 

органи); місцеві референдуми; збори; сходи громадян; інші форми 

безпосередньої демократії [166]. Цей закон став кроком вперед у розвитку 

місцевого самоврядування. Але в умовах радянської командно-адміністративної 

системи повноцінна його реалізація була неможливою. 

Історичним документом, що фактично започаткував розбудову інституту 

місцевого самоврядування в Україні є Закон України «Про місцеві Ради 

народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» від 07 грудня 

1990 року [170]. Відповідно до цього НПА, самоврядування на місцях мало дві 

основи: місцеву та регіональну. Під першою формою розумілася територіальна 

самоорганізація громадян для самостійного вирішення усіх питань місцевого 

життя. Таке вирішення мало здійснюватися безпосередньо або через органи, що 

обираються громадянами. 

Якщо в попередньому законі місцеві ради народних депутатів виступали 

основною ланкою системи місцевого самоврядування, то тепер сільські, 

селищні та міські ради ставали його органами. Територіальну ж основу 

місцевого самоврядування складали сільради, селища та міста. 

Відповідно до цього закону система місцевого самоврядування включала: 

сільські, селищні, міські ради народних депутатів та їх органи, інші форми 

територіальної самоорганізації громадян (громадські комітети і ради 
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мікрорайонів, житлових комплексів, домові, вуличні, квартальні, дільничні, 

селищні, сільські комітети і форми безпосереднього волевиявлення населення – 

місцеві референдуми та загальні збори (сходи) громадян). При цьому 

зазначалося, що районні в містах ради народних депутатів є теж складовою 

частиною міського самоврядування. А сільські, селищні, міські ради народних 

депутатів об’єднують і координують на своїй території діяльність усіх ланок 

місцевого самоврядування. 

Досить близьким до місцевого самоврядування було визначення 

регіонального самоврядування, територіальну основу якого становили райони 

та області ради. Систему ж регіонального самоврядування склали районні і 

обласні ради народних депутатів, місцеві референдуми в межах території 

району, області, інші форми самоорганізації громадян районів і областей [170]. 

Ради різних рівнів разом зі своїми виконавчими і розпорядницькими органами 

(виконкомами рад) набули статусу органів місцевого і регіонального 

самоврядування. 

Розпад радянської системи заклав підвалини місцевого самоврядування в 

Україні, але його розвиток відбувався «згори». Такий механізм означав 

реалізацію державної ініціативи щодо створення інституту місцевого 

самоврядування в Україні. Адже, по суті, до 28 червня 1996 року всі українські 

ради – від Верховної Ради України до місцевих рад – складали єдину систему 

органів державної влади в Україні. Зрозуміло, що за таких умов в державі діяв 

принцип субординації, ради продовжували підпорядковуватися радам вищої 

ланки і мали виконувати їхні рішення [156, с. 46]. На думку О. Скорохода для 

розвитку номенклатурно-бюрократичної моделі місцевого самоврядування 

були характерними дві риси: місцеву владу в політичному, адміністративному і 

фінансовому аспектах контролювала виконавча влада та члени територіальної 

громади не відігравали важливої ролі в муніципальному житті [189, с. 162]. 

Період, що передував Конституції України фактично пройшов у боротьбі 

між Президентом та Парламентом, що розпочалося із прийняттям 5 березня 

1992 року Закону України «Про представника президента України». Цим 
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законом було забезпечено представництво Президента України в регіонах та 

вибудувано подібну до радянської системи владну вертикаль. Слабкість 

місцевого самоврядування в той час найбільше була виражена в ст. 14 і 

передбачала виконання розпоряджень Представника Президента України 

органами місцевого і регіонального самоврядування відповідної території [172]. 

Згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону Української РСР 

«Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве 

самоврядування» від 26 березня 1992 року [163], районні та обласні ради 

народних депутатів були позбавлені власних виконавчих органів та переведені 

в статус представницьких органів регіонального самоврядування. Це значно 

ускладнило внутрішньополітичну ситуацію в державі [98, с. 72-73]. 

Особливої уваги заслуговують два принципи зазначеного вище закону, 

закладені в основу місцевого самоврядування: оптимальної децентралізації та 

реальної керованості територією [163]. Їх побудова виходила із специфіки 

території, її демографічного навантаження та заняття місцевого населення. 

Якщо в радянські часи потреби і можливості населення певної території 

врегульовувалися у відповідності до адміністративно-командних зразків, то 

перші пострадянські закони щодо місцевого самоврядування ставлять питання 

рівномірного територіального і демографічного розподілу владних 

повноважень та реальної спроможності розповсюдження управлінських впливів 

як територіально, так і на місцеве населення. 

Також слід зосередити увагу ще на принципі самофінансування і 

самозабезпечення [163]. Якщо перші два були сміливим (як на той час) 

проголошенням перспективи, то виконання наступних – цілком і повністю 

залежало від рентабельності місцевих господарств, що не витримуючи нових 

умов ринкової економіки, дедалі знижувалася. Тому в Україні сформувався 

своєрідний тип місцевих дотаційних громад, які й дотепер нагадують 

пережитки адміністративно-командного управління. 

Наступним етапом у розвитку місцевого самоврядування в Україні, став 

Закон України «Про формування місцевих органів влади і самоврядування» від 
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03 лютого 1994 року. Який не тільки знову утворював на рівні областей та 

районів виконавчі комітети відповідних рад, а й забезпечував право жителів 

відповідної ради на пряме обрання їх голів, у тому числі районних та обласних 

рад [176].  

Конституційний договір від 8 червня 1995 року забезпечив здійснення  

місцевого самоврядування в Україні через територіальну самоорганізацію 

громадян безпосередньо та через органи місцевого самоврядування. А 

органи місцевого самоврядування, в свою чергу, стали обиратися 

безпосередньо громадянами України, які проживають на території 

відповідного поселення [101]. 

Окрім інших правових основ функціонування місцевого самоврядування, 

Конституційним договором передбачено територіальний та фінансово-

економічний аспекти. Перший зводиться до того, що територіальною основою 

місцевого самоврядування є село (сільрада), селище, місто. Райони в містах з 

районним поділом є складовою частиною місцевого самоврядування міст. При 

цьому первинними суб’єктами місцевого самоврядування є територіальні 

колективи громадян, які проживають у селах (сільрадах), селищах, містах. 

Другий аспект розглядає комунальну власність і фінансові ресурси села 

(сільради), селища, міста, джерелом яких є доходи місцевих бюджетів та 

позабюджетні надходження, фінансово-економічною основою місцевого 

самоврядування [101]. Більш детальне трактування цих невід’ємних атрибутів 

стало черговим кроком на шляху до чіткішого нормативного формулювання 

місцевого самоврядування. 

Своєрідною особливістю цього договору було те, що головами обласних, 

Київської та Севастопольської міських і районних державних адміністрацій, 

Президент України призначав осіб, обраних головами відповідних рад [101]. 

Тобто державна виконавча влада та місцеве самоврядування на рівні областей 

та районів очолювалася однією особою. Такий стан справ істотно позначився на 

ситуації в процесі становлення місцевого самоврядування. Так, одночасно 
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місцеве самоврядування отримувало своєрідну автономію та втрачало набутий 

статус, адже очолювалося представником держави. 

Отже, в доконституційний період вперше в пострадянській Україні було 

законодавчо задекларовано інститут місцевого самоврядування, що дало 

перспективу подальшого його розвитку. 

Наступний етап у розвитку місцевого самоврядування ознаменувався 

прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України [103]. Це стало правовою 

основою для подальшого формування місцевого самоврядування, адже в цьому 

документі були передбачені основоположні конституційні норми, що 

регламентують правові основи його функціонування. 

Конституція України визначає місцеве самоврядування як право 

територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську 

громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції і законів України. Отже, вперше в 

українському законодавстві застосовується поняття «територіальна громада». 

Варто зазначити, що саме конституційне визнання місцевого 

самоврядування в Україні стало першим одностайним кроком всіх тоді 

існуючих гілок влади. Конституційний компроміс породив правову стабільність 

і цим самим створив належні умови для розвитку місцевого самоврядування. 

Ще одне значення конституційного періоду полягає у запереченні радянських 

стереотипів, що так глибоко полонили свідомість тодішніх управлінців [173]. 

Складний та довготривалий процес становлення інституту місцевого 

самоврядування в Україні продовжився прийняттям 21 травня 1997 року 

законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» [168] та 09 квітня 

1999 року – Закону України «Про місцеві державні адміністрації» [169]. Саме 

тут було визначено правове поле взаємовідносин місцевого самоврядування з 

органами державної виконанчої влади. 

Якщо в Конституції України термін «територіальна громада» є тільки 

фрагментом дефініції «місцеве самоврядування», то в Законі України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» подано вже ціле визначення цього поняття. 
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Так, територіальна громада це – жителі, об’єднані постійним проживанням у 

межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-

територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, 

що мають єдиний адміністративний центр [168]. В основі цього терміну 

«територіальна громада» лежить демографічно-територіальний та 

адміністративний підхід. А сутність самої дефініції складають наступні 

поняття: «постійне проживання», «добровільне об’єднання» та «самостійна 

адміністративно-територіальна одиниця». Тобто, йдеться про своєрідний 

територіальний колектив, що був створений (об’єднаний) швидше «згори» та 

залишки радянських управлінських стереотипів, що були істотно доповнені 

європейськими управлінськими цінностями. 

Надзвичайно важливим є також територіальний аспект, тобто, порушення 

принципу повсюдності місцевого самоврядування через неохопленність 

юрисдикцією його органів значної кількості територій, зокрема, тих, де 

розташовані земельні угіддя. Натомість до юрисдикції сільських рад належали 

лише забудовані території [164, с. 124]. Відповідно до ст. 122 Земельного 

кодексу України, відання землею за межами населеного пункту віддано на 

вищий рівень – у розпорядження районним державним адміністраціям [85], а 

відповідальним за надходження орендної плати відповідно до ст. 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» [168], є виконавчий комітет 

місцевої ради, що є його власним повноваженням. Це також ілюструвало 

правову та організаційну недолугість реформування земельних відносин і 

вказувало на невирішеність проблеми встановлення меж населених пунктів й 

розмежування державної та комунальної власності. 

Визначення місцевого самоврядування у законі доповнене 

словосполученням «реальна здатність», тобто, гарантоване державою право та 

реальна здатність територіальної громади вирішувати питання місцевого 

характеру. Це означає, що закон передбачає ресурсну спроможність громади, бо 

в ньому визначено матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування, 

яку складає рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 
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землю, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що 

перебувають в управлінні районних і обласних рад [168].  

Крім того, неможливість подальшого розвитку діючого інституту 

місцевого самоврядування в Україні також зумовлена невизначеністю ознак 

правосуб’єктності територіальної громади. Варто звернути увагу на Щорічне 

Послання Президента України до Верховної Ради України за 2012 рік, де 

йдеться про те, що стаття 140 Конституції України проголошує територіальну 

громаду первинним суб’єктом місцевого самоврядування. А в статті 2 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплюється фактична 

конкуренція суб’єктів локальної демократії – якщо територіальна громада буде 

нездатною здійснювати своє право на місцеве самоврядування, то воно 

здійснюватиметься під відповідальність органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування [164, с. 124]. Звідси виступає, що територіальна громада була 

певним формальним утворенням. 

У липні 1997 року Верховною Радою України було ратифіковано 

Європейську хартію місцевого самоврядування [173]. Таким чином молода 

українська держава долучилася до міжнародних правових основ за якими 

функціонує інститут місцевого самоврядування. Проте, процес приєднання до 

цього міжнародного документу був складним та довготривалим. На думку 

М. Пухтинського, насамперед Україні потрібно було набути статусу члена Ради 

Європи, Прийняти демократичну Конституцію, привести внутрішнє 

законодавство до положень Хартії, приєднатися до підписання європейських 

конвенцій про культурне співробітництво та про права людини тощо [177, с. 

140]. Крім того українська сторона мала дотримуватися положень Частини І 

Європейської хартії місцевого самоврядування, а саме: визнання у 

вітчизняному законодавстві принципу місцевого самоврядування; під місцевим 

самоврядуванням слід розуміти право і ефективну правоздатність органів 

місцевого самоврядування регулювати та управляти значною частиною 

громадських справ під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення; 
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таке право має реалізовуватися представницькими органами, до складу яких 

мають входити особи обрані на основі вільного, таємного, рівного, прямого і 

загального голосування; ініціатива місцевого самоврядування в межах своєї 

компетенції; вільне здійснення своїх функцій посадовими особами місцевого 

самоврядування; контроль за місцевим самоврядуванням можливий лише в разі 

дотримання законності і конституційності; право органів місцевого 

самоврядування вільно розпоряджатися достатніми власними коштами, що 

мають визначатися відповідно до положень Конституції; з метою виконання 

спільних завдань органи місцевого самоврядування мають право на асоціації; з 

метою забезпечення вільного здійснення своїх повноважень право місцевого 

самоврядування на судовий захист [177, с. 140-141]. 

Проте сьогодні у вітчизняному законодавстві як доконституційного, так і 

конституційного періодів, простежуються певні недоліки. Зокрема, 

Конституцією України та Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» не 

забезпечено, як вважає М. Ставнійчук, створення потужної економічної та 

фінансової бази, яка тільки є в обласних центрах. На її думку, основними 

причинами сучасного стану місцевого самоврядування в Україні є: прийняття 

Конституції України до ратифікації Європейської хартії місцевого 

самоврядування; відсутність в середині 90-х років минулого століття загального 

бачення ключових пріоритетів, цілей і функцій місцевого самоврядування; 

відсутність базового закону про засади адміністративно-територіального 

устрою. Йдеться про відсутність єдиних стандартів до визначення громади, як 

базової одиниці адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування; в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не 

визначено механізму контролю територіальної громади за діяльністю 

відповідних органів місцевого самоврядування; гарантії мінімального бюджету 

самоврядування не дають можливості закріпити відповідальність за якість 

надання соціальних послуг населенню та стимулювати соціально-економічний 

розвиток в межах громади [194, с. 23-25]. 
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Недоліки сучасного місцевого самоврядування відображені сьогодні в 

Конституції та відповідних НПА. Однією із головних проблем є неналежний 

стан документів місцевого рівня, зокрема, статуту територіальної громади. Цей 

документ регулює діяльність місцевого самоврядування, опираючись не тільки 

на зовнішні, законодавчо встановлені норми, але й на внутрішню специфіку та 

неповторність кожної громади. Статути територіальних громад мають давню 

традицію і відіграли свого часу надзвичайно важливу роль в історії становлення 

і розвитку місцевого самоврядування. Саме з появою статутів (хартій) 

пов’язують виникнення передвісника сучасного місцевого самоврядування в 

країнах західної Європи в ході так званих комунальних революцій ХІ-ХІІ ст. 

[29, с. 577-578]. В Україні статутне право діяло в землях, що входили до складу 

Польці та Угорщини, а з кінця ХVІІІ ст. – до Австро-Угорщини. Розпад 

статутних традицій разом із магдебурзьким правом почався після входження 

України до складу Російської Імперії. 

З початком становлення місцевого самоврядування в Україні, також 

розпочався процес відродження статутного права. Проте, сьогодні більшість 

територіальних громад не мають власних статутів, адже це надзвичайно 

складний юридичний документ і для його складання не існує єдиного стандарту 

чи зразка [168]. Станом на 1 січня 2008 року із загальної кількості 11 521 

територіальної громади, лише 13 % зареєстрували власні статути і 13 громадам 

було відмовлено у їх реєстрації [114, с. 185]. В червні 2015 року цей показник 

зріс майже до 20 % [93]. 

На думку вченого О. Лазора, чинні статути територіальних громад 

нагадують здебільшого стислий зміст Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [115, с. 185]. За даними інституту стратегічних 

досліджень, основними недоліками вітчизняної практики прийняття та 

застосування таких документів є: дублювання норм вітчизняного 

законодавства, зокрема Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; не чітко визначений предмет регулювання статутів територіальних 

громад. Йдеться про прийняття статуту тільки в межах діючого законодавства 
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(Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»); головна мета статуту – врахування історичних, національно-

культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення 

місцевого самоврядування [168] часто не розкривається в тексті статуту. На 

сьогоднішній день значна частина територіальних громад не мають 

систематизованої історії, не кажучи вже про формалізацію локальних 

етнокультурних чи інших особливостей; одночасно в цьому ж законі прописано 

кілька питань, що мають врегульовуватися статутом: порядок внесення 

місцевої ініціативи на розгляд місцевої ради, окремі питання організації 

діяльності місцевих рад і порядок організації та проведення громадських 

слухань; рекомендаційний характер Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо прийняття статутів територіальних громад 

призвів до того, що далеко не кожна територіальна громада його прийняла; 

недостатня чіткість процедури реєстрації статутів в органах юстиції [122]. 

Крім того, у містах, де ухвалені статути, механізми громадської участі 

відрегульовано не на користь громади й громадянина, а органу місцевого 

самоврядування. Це негативно впливає на реалізацію прав громадян на участь у 

вирішенні питань місцевого значення. Наслідком цього є неефективне 

управління, загострення соціальних конфліктів та широке розповсюдження 

радикальних форм громадянського волевиявлення, таких, як мітинги, пікети, 

страйки [29, с. 579]. 

Тому, як вважає Є. Брущенко, з метою уникнення таких патологій і більш 

успішного впровадження та забезпечення діяльності статутів територіальних 

громад, варто врахувати та опрацювати наступні теоретичні аспекти: 

історичний розвиток місцевої (муніципальної) правотворчості, вивчити та 

проаналізувати досвід зарубіжних країн, з’ясувати предмет НПА місцевого 

самоврядування, розробити структуру, порядок прийняття та гарантії захисту 

статуту територіальної громади [29, с. 577]. Неефективність статутів 

територіальних громад свідчать про їх номінальне впровадження та відсутність 

природної потреби суспільства щодо створення місцевого самоврядування. 
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Отже, аналіз конституційного періоду свідчить про юридичне 

закріплення інституту місцевого самоврядування в Україні та декларацію його 

номінальності у вітчизняній управлінській системі.  

В цілому аналіз формування нормативно-правової бази в пострадянській 

Україні показав, що як наслідок характер законодавства в значній мірі вказує на 

нездатність повністю подолати спотворення національних традицій врядування 

в часи перебудування українських земель під владою Російської імперії та 

особливо Радянського Союзу. 

Враховуючи часткову історично-культурну подібність розвитку та 

незначну географічну віддаленність, слід розглянути вивчення досвіду 

розбудови систем місцевого самоврядування у східноєвропейських країнах. 

Зокрема, йдеться про Польщу, система публічної влади якої взята за основу 

впровадження в Україні. 

 

1.4. Особливості становлення систем місцевого самоврядування в 

східноєвропейських країнах, що історично володіли окремими частинами 

сучасної України 

 

На думку вітчизняного дослідника С. Павлова, формування правових 

традицій України відбувалося згідно зі східноєвропейськими цивілізаційними 

закономірностями [153]. Значний вплив низки зовнішніх факторів, як східного 

так і західного спрамування, спричинив формування тоталітарної та 

авторитарної складових фрактального архетипу (за О. Донченко) і таким чином 

істотно позначився на становленні національних традицій врядування, що 

проілюстровано вище. 

Враховуючи інтеграційні процеси сьогодення, слід дослідити вплив 

національних управлінських особливостей на формування систем місцевого 

самоврядування в окремих східноєвропейських країнах та на колишніх 

підвладних їм українських територіях. З цією метою вибрано країни 

європейської демократії, що в минулому володіли окремими етнічними 
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територіями України, а саме: Річ Посполита, Угорське королівство, Австрійська 

(пізніше Австро-Угорська) імперія, Валахія і Молдавія (пізніше Королівство 

Румунія). 

Стилі управління в цих державах відрізнялися від українських традицій 

врядування. Але в процесі їх тривалого перебування на українських землях 

сформувалася своєрідна управлінська субкультура, що в подальшому (разом із 

ідеями Просвітництва) призвела до зародків демократизму та відіграла 

відповідну роль у формуванні західноукраїнської традиції врядування. 

Вивчення управлінського досвіду саме цих країн пояснюється тим, що 

Велике Князівство Литовське не руйнувало національних традицій врядування, 

а всі інші держави (Золота Орда, Кримське Ханство, Османська та Російська 

імперії) виступали фактично східними деспотіями і просто не могли сприяти 

розвитку демократичних традицій. 

Країни, управлінський досвід яких ми розглядаємо мали різні умови 

розвитку. Вони були незалежними державами або входили до складу інших 

метрополій (Австро-Угорська та Османська імперії), належали до підписантів 

військово-політичних блоків (Троїстий союз та Варшавський договір 1920 

року). Та окрім значної кількості спільних рис, кожна держава мала свою 

управлінську специфіку. І цілком природнім є те, що в першу чергу саме на 

цьому ґрунтуються особливості місцевого самоврядування сучасних Польщі, 

Австрії, Угорщини та Румунії. 

Історичні особливості польського самоврядування обумовлені природно-

географічними умовами та ментальними особливостями корінного населення, 

що зумовили специфіку державності, де найвищим органом державної влади 

був сейм. Він складався із сенату (король, найвищі урядовці й духовні особи) та 

ізби, або палати послів (шляхта, яку обирали на земельних зборах). Сейм 

скликався раз на два роки й розв’язував усі державні питання – від обрання 

короля до прийняття законів (конституцій). При прийнятті рішень був 

обов’язковим принцип одностайності – право liberum veto. У період між 

сеймами державою керував король, але його постійно контролювали 16 
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спеціально призначених сеймом сенаторів-резидентів [145]. Особливістю 

польського управління було те, що королі Речі Посполитої присягали перед 

своїми підлеглими [203, с. 28]. Отже, специфікою влади в Речі Посполитій 

виступала слабкість королівської влади та значні повноваження шляхетського 

стану. 

Місцеве самоврядування Речі Посполитої будувалося на принципах 

польського та магдебурзького права. Найдавнішою формою організації 

селянського стану було ополе – територіальна громада [50, с. 267]. На думку 

І. Линиченка, ополе було аналогом української верві. Адміністративно воно 

налічувало кілька навколишніх сіл, що були об’єднані спільною метою. 

Головне село, де розташовувалася управа носило назву чоло. Ще однією 

спільною рисою, що об’єднувала українські і польські традиції була загальна 

відповідальність усіх жителів територіальної громади. Наприклад, усі 

відповідали за злочин, який було скоєно на їхній території. Проте, така громада 

як форма суспільної організації ще в ХІІ ст. починає розкладатися [118, с. 80]. 

Отже, автентична польська громада як і українська була ідеологічно 

однорідним утворення із незалежними органами управління, що забезпечувало 

життєдіяльність населення в межах наявних ресурсів [50, с. 267]. 

На зміну їй приходить магдебурзьке право, яке передбачало виборну 

систему міської влади (адміністрації) та суду [61, с. 123]. Магдебурзьке право 

існувало також і в сільській місцевості. Сільські органи самоврядування за 

магдебурзьким правом поділяли на два різновиди: війтівства з юрисдикцією та 

війтівства без юрисдикції. Перші були утворені в селах, що належали 

королівському двору. Статус війта відповідав правовому статусу солтиса. Але в 

більшості документів вживається назва «війт». Від ХVІ ст. вона поширюється 

на всіх очільників сіл магдебурзького права [97, с. 157]. Звідси стає зрозумілим, 

що польська традиція врядування як і українська під впливом магдебурзького 

права зазнає дедалі більших сутнісних змін [50, с. 268]. 

Остаточно до складу Польщі українські землі перейшли відповідно до 

Люблінської унії з Великим князівством Литовським в 1569 році. Тоді до Речі 
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Посполитої були приєднані території, що після розпаду Галицько-Волинського 

князівства мали зв’язок із Литвою. Винятком була Сіверщина, що увійшла до 

складу Московського князівства. Тепер до приєднаних ще в XIV-XV ст. 

Галичини й Холмщини, приєдналася Київщина із Задніпров’ям, Волинь та 

Поділля [57]. Після підписання Андрусівського перемир’я 1667 року між 

Московською державою та Річчю Посполитою, Україну було поділено навпіл 

по Дніпру. Цю угоду фактично було продовжено «Вічним миром» 1686 року. 

Тоді фактично Польща займала Львівську, Волинську, Івано-Франківську, 

Тернопільську, Хмельницьку, Рівненську, Вінницьку, Кіровоградську північ 

Чернівецької, західну частину Черкаської та Київської областей [50, с. 267]. 

Із втратою власної державності в кінці ХVІІІ століття, польські 

аристократичні кола продовжувати свій вплив в Галичині і в результаті австро-

польського компромісу 1867 року здійснювали управління в краї, де з 

наступного року польська мова набула статусу службової, витіснивши з обігу 

німецьку [208, с. 241]. Отже, фактично Польща продовжує зберігати кнтроль в 

Галичині, що особливо відчутно позначилося на управлінських особливостях 

останньої. 

Варто зазначити, що в польському суспільстві завжди були сильними 

традиціоналістські настрої, зокрема, в державному управлінні. Навіть 

посилення модернізаційних процесів у Варшавському князівстві, створеному в 

1807 році не дозволило французькому імператору Наполеону І посягнути на 

управлінські традиції Речі Посролитої. Тоді було залишено вищі посади 

поміщицькій еліті, хоча нижчими чиновниками ставали виходці з дрібної 

шляхти і міщанства. Також у своїх рішеннях щодо створеного у 1815 році 

Польського королівства, російський імператор Олександр І покладався на 

традиції Речі Посполитої [124, с. 162-163]. 

Після нетривалого відновлення незалежності, що було обумовлене 

розпадом Австро-Угорської імперії, польські землі потрапляють в залежність 

від тоталітарних держав. Але попри самоврядні та державницькі настрої, тут як 

і в Україні, можливість управлінської демократизації з’явилася лише в кінці 80 
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– на поч. 90-х рр. минулого століття. Крах комуністичної системи, легалізація 

опозиційних сил, реалізація програми трансформації до ринкової економіки та 

проведення соціальних реформ показали нагальність радикальної зміни 

системи державного управління [58, с. 7-8]. Саме це сприяло початку нового 

періоду в історії польської державності. 

Розвиток місцевого самоврядуванняв сучасних демократичних умовах 

ознаменувався відтворенням його головного елементу. Так, законом від 8 

березня 1990 року «Про гмінне самоврядування» було створено основну 

одиницю місцевого самоврядування – гміну [229], де з метою задоволення 

найважливіших потреб особистості була налагоджена відповідна 

інфраструктура [225, с. 200-201]. За чисельністю населення польські гміни 

суттєво відрізняються: найменші налічують не більше 2,5 тис., а найбільші – 1,8 

млн. жителів [32, с. 67]. 

Саме тоді було повернуто до концепції дуалістичної моделі управління. 

Одним із її «стовпів» було територіальне самоврядування, що функціонувало 

тільки у гмінах. А на вищих рівнях працювали керівники району та воєводи, що 

представляли державну владу [227, с. 5]. Таким чином це означало відродження 

повноцінної, самодостатньої територіальної громади, що свого часу відповідала 

статусу та фактичному змісту ополе. 

З 1 січня 1999 року польським законодавством було уведено 

трьохступеневий територіальний поділ. Польща стала налічувати 16 воєводств, 

308 сільських повітів, 65 міст на правах повітів та 2489 гмін [231]. Кожен рівень 

місцевого саморядування став регулюватися відповідним законом, а саме: «Про 

гмінне самоврядування» [229], «Про самоврядування повітове» [230] та «Про 

адміністративний уряд в регіоні» [232]. Таким чином законодавче 

впровадження місцевого самоврядування в Польщі відбувалася поетапно: 

спочатку поселенський рівень, а потім – регіональний. 

Законом визначено органи управління та контролю на кожному із рівнів. 

Гміною управляє рада гміни, повітом – рада повіту, а воєводством – сеймик. 

Строк повноважень цих органів – чотири роки [225, с. 201]. Слід зазначити, що 
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в часи польсько-литовського періоду сеймики були регіональними зборами 

шляхти в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці. 

До складу рад входить війт (голова сільської гміни), бургомістр чи 

президент міста (голова міської гміни), староста (повітовий керівник) і 

маршалок воєводства (губернатор), його заступник та інші члени. Відповідно 

до Закону Республіки Польща від 20 червня 2002 року «Про безпосередні 

вибори війта, бургомістра та президента міста», виконавчий орган місцевого 

самоврядування склала одна людина [225, с. 202]. Нововведенням цього закону 

також стало право жителів громади безпосередньо обирати керівника гміни, а 

не через вибраних представників [228]. Прямі вибори не тільки спричиняли 

індивідуальну відповідальність кожного жителя гміни, а й полегшували 

забезпечення управлінського контролю [50, с. 270]. 

Конституція Республіки Польща декларує основні принципи 

функціонування системи місцевого самоврядування в Польщі [226]. Першим є 

принцип субсидіарності. Повноваження передаються донизу гмінам, а 

делегування завдань на вищий рівень здійснюється тоді, коли його 

продуктивність перевищує можливості нижчого рівня [225, с. 200-201]. Це 

істотно підвищує можливість ефективніше здійснювати повноваження. 

Другий принцип стосується самостійної діяльності місцевого 

самоврядування і його права на захист в суді [225, с. 200-201]. Він реалізується 

також через передачу фінансових повноважень на місця. При цьому дуже 

важливим є визначена кількість фінансових джерел. Це дало можливість 

контролювати видатки місцевих бюджетів та прогнозувати доходи в 

наступному році [197, с. 45]. 

В ст. 2 Закону Республіки Польща «Про гмінне самоврядування» 

визначено, що гміна виконує функції від свого імені та під власну 

відповідальність. Також окрім власної компетенції, вона може виконувати 

повноваження віднесені до компетенції державної адміністрації на основі угоди 

з останньою. На їхній основі гміна може виконувати повноваження повіту та 

воєводства. При цьому органи місцевого самоврядування отримують 
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фінансування в обсязі, необхідному для виконання поставлених завдань. У разі 

порушення терміну виплати відповідних коштів, муніципалітет має право на 

відсотки за ставкою, встановленою для податкової заборгованості [229]. Тобто, 

йдеться про механізм здійснення відповідних санкцій щодо порушення 

фінансування делегованих повноважень, а, отже – впливу гміни на державу. 

Як уже зазначалося, управління гміною здійснюється нормотворчим 

органом (радою) та виконавчим (правлінням). Рада гміни покликана приймати 

рішення та здійснювати контроль на території гміни [58, с. 24]. Виконавчим 

органом гміни є війт. До компетенції війта (бургомістра, президента) входить: 

підготовка проектів рішень місцевої ради; визначення способів виконання 

резолюцій; управління муніципальною власністю; виконання місцевого 

бюджету; призначення і звільнення муніципальних керівників підрозділів. 

Загалом війт здійснює керівництво гміною, представляє її інтереси та керує 

цивільною обороною населених пунктів [229]. 

У Польщі, гміни поділені на своєрідні допоміжні одиниці – солтества (у 

сільській місцевості) та мікрорайони (у містах) і також міста, якщо їх більше 

одного на терені гміни. Засади утворення таких допоміжних одиниць 

регулюються статутом гміни, а організацію та повноваження солтества, 

мікрорайону встановлює рада гміни. Сільські збори виступають органом 

ухвалення рішень в солтестві, а виконавчим – солтис, якого обирають мешканці 

цієї ж одиниці. У мікрорайонах рішення приймає рада, а виконавчим органом 

виступає правління з керівником. Статут також може встановити, що органом 

прийняття рішень в мікрорайоні є загальні збори мешканців [32, с. 70]. Отже, 

польська гміна має дворівневу структуру. 

Наступним рівнем місцевого самоврядування є повіт. Компетенція повіту 

полягає у своєріному доповненні діяльності гміни, вирішення тих питань, що 

самотужки вона не в змозі виконати [187, с. 11]. Тут теж функціонують органи 

урядової необ’єднаної адміністрації. На повітовому рівні вони пов’язані із 

старостою, який є органом неурядової адміністрації, а територіального 

самоврядування [32, с. 67]. До компетенції повіту належать повноваження, а 
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саме: охорона здоров’я; соціальна допомога; сімейна політика; підтримка 

людей з обмеженими можливостями; забезпечення громадського транспорту і 

утримання доріг загального користування; сприяння розвитку культури, 

збереження культурної спадщини та охорони пам’яток тощо [226]. 

Рада повіту є органом прийняття рішень і здійснення контролю. Депутати 

обираються шляхом прямих виборів. До складу ради у повітах з населенням до 

40 тис. мешканців входить п’ятнадцять депутатів і по два ще на кожні 20 тис. 

мешканців, але не більше 29 осіб [230]. Повноваження ради повіту зводяться до 

нормотворчої, кадрової (призначення і звільнення виконавчих органів), 

контрольної функцій, а також прийняття бюджету та співпраця з іншими 

повітами і гмінами. 

Орган уравління повітом складається із старости, його заступника (віце-

старости) та інших членів. Їх обирає рада повіту в кількості 3-5 осіб. Староста 

організовує роботу ради повіту керує поточними справами повіту та здійснює 

його представництво. До завдань адміністрації повіту, зокрема, належать: 

підготовка проектів рішень ради; виконання резолюції ради; признечення і 

звільнення керівників структурних підрозділів повітової адміністрації. У 

виконанні своїх завдань, виконавчі органи підпорядковуються тільки раді 

повіту. Як і гміна, повіт формує бюджет та розпоряджається комунальною 

власністю [230]. 

Своєрідною особливістю місцевого самоврядування Польщі стало місто 

на правах повіту. Такого статусу набували ті населені пункти, чисельність 

населення яких станом на 31 грудня 1998 склала більше ніж 100000 мешканців, 

а також ті, що на той день втратили статус міста, де знаходилася адміністрація 

воєводства. Місто на правах повіту це – гміна, що виконує завдання повіту 

відповідно до чинного законодавства [230]. 

Найбільшим адміністративно-територіальним утворенням Польщі є 

воєводство, що представлене своєрідним владним дуалізмом: державною 

адміністрацією та органом місцевого самоврядування. Очолює урядову 

адміністрацію воєвода, який призначається Прем’єр-міністром. Окрім воєводи, 
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функції державного управління виконують регіональні органи державної влади 

і органи місцевого самоврядування та їх асоціації, якщо таке передбачено 

законодавством чи договором про делегування повноважень [232]. Тобто, на 

рівні воєводства передбачений механізм делегованих повноважень органам 

місцевого самоврядування. 

Воєвода є представником Ради міністрів у регіоні і на нього покладається 

основні функції: представлення уряду в регіоні; нагляд над територіальним 

управлінням у воєводстві; забезпечення громадського правопорядку; 

здійснення контролю за використанням державної власності [32, с. 67]. Воєвода 

відповідає також за реалізацію державної політики стосовно стратегічних 

сторін суспільного життя із сфери державної політики [58, с. 128]. Окрім 

воєводи в регіоні функціонують «об’єднані» та «необ’єднані» урядові 

адміністрації. Ця назва пов’язана із критерієм об’єднаності чи необ’єднаності їх 

з інститутом воєводи. Також існують органи урядової адміністрації, що не 

підпорядковуються воєводі, наприклад – податкова адміністрація [32, с. 67]. 

Органами самоврядування воєводства, як вже зазначалося, виступають 

воєводський сеймик та правління. Воєводський сеймик затверджує статут 

воєводства, його бюджет, приймає рішення з майнових питань воєводства, 

формує правління воєводства. Сеймик працює сесійно. Пленарні засідання 

скликаються за потребою, але не рідше одного разу на квартал [32, с. 67]. 

Правління є виконавчим органом, що складається із 5 осіб і очолюється 

маршалком воєводства. Правління виконує рішення сеймику та 

розпоряджається майном воєводства [32, с. 68]. Слід відмітити, що воєводство 

не займається наданням адміністративних послуг населенню [187, с. 11]. До 

компетенції воєводства входять повноваження, що не можуть бути вирішені на 

рівні гміни та повіту. 

Отже, польський історичний та сучасний досвід управління лежить на 

перетині українських національних і європейських цінностей врядування. Він 

складає середовище спільного добору та визрівання оптимальних зразків 

врядування, адміністративно інтегрованих в конгломерат Речі Посполитої. 
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Саме тому застосування польських здобутків у становленні місцевого 

самоврядування є надзвичайно важливим етапом при розробці нових моделей 

місцевого самоврядування сучасної України. 

Починаючи ще з ХІV ст., Закарпаття увійшло до Угорського королівства 

[145]. А в ХVІ-ХVІІ ст. перебуваючи у складі Угорщини, край потрапляє під 

протекторат династії Габсбургів [133, с. 13]. Разом з іншими українськими 

етнічними землями стає провінцією Австро-Угорської імперії у складі 

Угорщини. І тільки у 1945 році Закарпаття було повернуто Україні. 

Тривале перебування українських етнічних земель в орбіті іноземного 

впливу сформувало своєрідний симбіоз особливостей організації суспільного 

життя. З одного боку це було автентичне врядування, а з іншого – волоське 

право, що сформувало окрему управлінську традицію [37, c. 134]. 

Своєрідною особливістю самоврядування в Галичині були села, що 

потрапили під вплив волоського права [21, c. 126]. Чеський дослідник 

К. Кадлеца зазначає, що волоське право на українських землях поширилося 

лише у другій половині ХІV ст. Самі ж його носії походять частково з 

Волощини, а частково – з Угорщини. Український дослідник М. Терлецький, 

зазначає, що села з волоським правом існували в Галичині та Холмщині ще в 

часи Данила Галицького. Вони були заселені людьми, які прибули із 

Закарпаття, Трансільванії і Молдови [212].  

Отже, зважаючи на подвійну батьківщину волоського права, варто 

розглядати його у площині двох держав – Угорщини та Румунії. 

Адміністративно кілька волоських поселень складали «країну», де села не 

входили до більших її адміністративно-територіальних одиниць [213, с. 87]. На 

чолі країни стояв крайник. Пізніше крайники іменуються князями [118, с. 184] 

або «кнезями» [212, с. 86-88]. Частіше кнезь обирався із числа селян. Йому 

надавалося 2-4, а іноді 6 дворищ. Іноді очільник міг обробляти додатковий лан 

з якого платив податок – чинш [118, с. 190]. Також кнезь був зобов’язаний 

виконувати військову службу особисто, а виконання прийнятого на загальних 
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зборах сільської громади рішення поширювалася на нього та представників 

його родини [213, с. 87]. 

Значна роль в судах волоського права надавалася присяжним, які 

виступали членами кнезських судів і були особисто присутніми на допитах та 

засвідчували зізнання обвинувачених. Виконання допоміжних 

адміністративних судових та поліцейських функцій доручалося «десятникам», 

які теж обиралися громадою, а допомогу кнезеві у здійсненні його повноважень 

надавали «шалашники». Волоські села жили окремо. Кнез як член громади був 

зобов’язаний виконувати всі її рішення, адже за неналежне виконання своїх 

обов’язків, громада могла у судовому порядку звільнити з обійманнях посад 

всіх виборних осіб [212, с. 86-88]. Загалом волоська громада несла 

відповідальність за кожного свого мешканця, спільно вирішувала різні 

суперечки, встановлювала межові знаки тощо [118, с. 187]. Волоська традиція 

також знайшла своє відображення і в самій Угорщині. Але становлення 

місцевого самоврядування тут теж в різні часи залежало від османської, 

австрійської та радянської влади. 

Сучасні основи місцевого самоврядування Угорщини знайшли своє 

відображення у довгостроковій стратегії модернізації угорської системи 

державного управління. Головними її складовими стали: зміцнення реальної 

самоврядності муніципалітетів шляхом створення адекватного інституційного 

середовища та регуляторного стимулювання їх асоціацій до виконання завдань, 

що виходять за рамки спроможності окремих муніципальних органів влади; 

муніципалітети наділяються завданнями і владними повноваженнями 

пропорційно їхнім спроможностям, розмірам і ресурсам; утворення районних 

(мікрорегіональних) територіальних одиниць місцевого самоврядування. 

Мікрорегіон – це група сусідніх муніципалітетів, або тих, що пов’язані міцними 

функціональними стосунками на базі одного або кількох центральних 

муніципалітетів. Встановлення таких стосунків надасть змогу виконувати 

просторові або територіальні завдання [183, с. 402]. 
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Територіально Угорщину було поділено на регіони – округи та громади – 

міста, села, столицю з поділом на райони, що представляють місцевий рівень. 

Однією із управлінських структур є система органів місцевого самоврядування, 

що теж ґрунтуються на принципах самостійності та субсидіарності [137, с. 44]. 

Муніципалітети виступають основною одиницею самоврядування, вони 

створюються на рівні поселень. Між рівнями самоврядування в Угорщині не 

передбачено ієрархічних відносин. Щодо повноважень, то до компетенції 

муніципалітетів відносяться питання місцевого значення, тобто, вирішення 

проблем населених пунктів. Округи ж в свою чергу виконують ті завдання, що 

не може самостійно виконати муніципальна влада. 

Функції муніципалітетів поділяються на обов’язкові та додаткові. 

Обов’язкові повноваження разом із фінансовими ресурсами визначає парламент 

країни. Серед них: водопостачання (постачання чистої питної води), організація 

дошкільної та початкової освіти, надання базових медичних і соціальних 

послуг, забезпечення місцевого енергопостачання, утримання доріг місцевого 

значення та кладовищ, захист прав етнічних та соціальних меншин. Угорським 

законодавством визначено, що муніципалітети можуть займатися й іншими 

питання місцевого значення, в залежності від ресурсних можливостей 

населеного пункту [129, с. 119]. 

Румунія, маючи спільну з Угорщиною традицію волоського права, в 

процесі свого історичного розвитку перетворилася із кількох розрізнених 

державних утворень на централізовану державу. Особливості волоського права 

були також поширені ще на одну етнічну область України – Північну Буковину 

(Чернівецька область сучасної України), якою періодично володіла Молдавія, 

Австро-Угорщина та Королівство Румунія. 

Сьогодні Румунія знаходиться в процесі реформування адміністративно-

територіальної системи, що складається із двох рівнів – жудець (повіт) та 

муніципія і комуна. Найбільшою адміністративною одиницею в Румунії є 

жудець. Вся територія країни розділена на 41 жудець, якими керують префекти. 
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Префект є представником центральної влади в регіоні і призначається на 

посаду за рішенням уряду. 

Переважно статус муніципій отримують міста з високим рівнем 

урбанізації, де мешкає більше 15 тис. осіб. Також такі міста відіграють важливе 

економічне, соціальне і культурне значення. Статус комуни набувають населені 

пункти, де мешкає менше 15 тис. осіб. Головою муніципії і комуни є примар. 

Починаючи з 1998 року жудеці об’єднуються в регіони розвитку, яких в 

Румунії нараховується вісім. Такі регіони не мають адміністративного статусу і 

власних органів законодавчої і виконавчої влади. Вони використовуються для 

отримання статистичної інформації та як інструмент перерозподілу фінансової 

допомоги з Європейським Союзом в регіони країни [146]. Відповідно до 

Конституції Румунії, державні повноваження, передані на виконання місцевому 

самоврядуванню комун і міст, забезпечуються муніципальними радами і 

мерами, які діють як самоврядна управлінська влада і вирішують публічні 

справи відповідно до закону.  

Отже, сучасний стан місцевого самоврядування Угорщини та Румунії 

свідчить про дотримання демократичних особливостей, що ґрунтуються на 

традиціях волоського права та принципах Європейської хартії місцевого 

самоврядування. 

В результаті першого і третього поділів Речі Посполитої 1772 та 1795 

року, частина українських земель опинилися в складі Австрійської, а з 1867 

року – Австро-Угорської імперії. Це насамперед землі Галичини, Закарпаття у 

складі Угорщини та з 1774 року – Буковини. 

Розвиток цієї держави відзначався своєрідними особливостями: 

запровадження в державному управлінні принципів лібералізму та поступове 

розширення політичних прав національних меншин. Це мало свій вплив на 

регіональне управління. Йдеться про запровадження куріальної системи 

виборів до крайових представницьких органів, що базувалася на майновому 

цензі [208, с. 237-238]. 
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Перші зміни були відображені у «провізоричному громадському законі» 

від 17 березня 1849 р., де передбачалося виборне формування місцевих органів 

влади та чіткий поділ повноважень громади на власні й доручені, створювались 

повітові та окружні органи самоврядування та запроваджувався триступеневий 

устрій самоврядування – громадське, повітове та окружне. Проте, через поразку 

революції в жовтні 1848 року цей закон було відмінено [88]. Але вже на 

початку 60-х рр. XIX ст. процес впровадження місцевого самоврядування 

продовжився. Так, громадським законом від 5 березня 1862 р. було окреслено 

устрій громад у межах усієї імперії. На його основі Галицьким крайовим 

сеймом була прийнята низка крайових законів, що регламентували діяльність 

місцевого самоврядування на усіх рівнях [88]. 

Тому таке впровадження простежується в законах 1948 року та кінця 50-х 

– поч. 60 років ХІХ ст., в яких розкривався громадівський тип самоврядування. 

Громаді належало все рухоме і нерухоме майно, земля, ліс, толока (місце для 

випасу худоби). Кожна громада володіла громадським домом (канцелярія), 

крамницею, позичковою касою, шпіхлером (місце, де зберігалося зерно, овочі, 

фрукти), підприємствами для доставки деревини, ремонту доріг [223, с. 33]. 

Повноваження громадських рад належали до двох сфер: власної, що 

передбачала вирішення питань місцевого значення та дорученої – реалізація 

завдань адміністративної влади. Слід зазначити, що питома вага повноважень 

другої групи була значно більшою. Це обтяжувало діяльність громади, адже 

фінансування цих повноважень проводилося за рахунок місцевого бюджету. До 

таких обов’язків слід віднести: оголошення нормативних актів, прийнятих 

адміністративною владою, збір податків, проведення виборів, організація 

військових простоїв тощо. А до кола місцевих повноважень входили: 

розпорядження майном громади, опіка над бідними, підтримання громадського 

правопорядку, будівництво та утримання місцевих доріг, мостів, вулиць, площ, 

а також часткове фінансування шкіл [88]. 

Управлінням громадою здійснювалося громадською радою, що 

виконувала нормотворчі та контрольні функції, та виконавчим органом – 
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громадською старшиною, діяльність якої мала управлінську спрямованість. 

Головною посадовою особою громади був двірник. Окрім контрольних функцій 

він був наділений представницькими повноваженнями [219, с. 33-36]. 

Загалом, на діяльність місцевого самоврядування українських етнічних 

земель Австрія впливала слабо, але її управлінські традиції все ж набули 

поширення в містах Західної України під назвою австрійське міське право [94, 

с. 37]. Це право було дуже схожим до магдебурзького, але існувала певна 

різниця. Так, якщо місто самотужки утримувало урядовців, воно мало право на 

власний магістрат [60, с. 189]. Також різниця була і в організаційних 

структурах органів місцевого самоврядування, часу каденції тощо. Наприклад, 

головними міськими органами управління міста Станіславова (тепер Івано-

Франківськ) були: гмінна рада з бургомістром на чолі – влада ухвалююча і 

контролююча та гмінне управління – влада виконавча. Бургомистра і його 

заступників обирали із свого складу гмінна рада, що складалася із п’яти секцій. 

Магістрат налічував теж п’ять відділів [214, с. 95]. Бургомістри по всій 

Галичині обиралися міським комітетом на 4 роки, а з поч. ХІХ століття – 

пожиттєво. Він присягав самому імператорові і був державним чиновником [60, 

с. 190]. 

Сьогодні Австрія поділена на 99 управлінських районів. З яких 15 

великих міст та 84 округи. Адміністративно-територіальний поділ Австрії 

скрадає землю, район та громаду [224, с. 5-7]. З 2357 громад тільки 72 мають 

понад 10000 жителів, і майже у 80-ти % усіх громад проживає менше ніж 3000 

мешканців. Інвестиції і трудомісткі справи численних громад були створені з 

метою забезпечення більш ефективного управління. П’ятнадцять найбільших 

австрійських міст займають особливе місце серед громад. Вони є містами із 

власним статусом. Це означає, що коло їхніх обов’язків доповнюється 

функціями адміністративного округу [224, с. 8]. Федеральний уряд є найвищим 

органом управління Австрії. Він перебуває під керівництвом канцлера, віце-

канцлера та міністрів. 
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Представницьким органом у місцевому самоврядування Австрії є 

муніципальна рада. Її кількісний склад залежить від чисельності населення та 

регіонального законодавства. В раді формуються спеціалізовані комітети. 

Члени ради входять до складу виконавчого органу – муніципального уряду, або 

у випадку міст з особливим правовим статусом, міського сенату. Кількість 

також визначається чисельністю членів ради (3-12 осіб). Уряд формується за 

пропорційною системою згідно представництва партій у місцевій раді. 

Муніципальна рада приймає рішення і представляє їх на розгляд уряду. 

Розмежування повноважень регулюється місцевим законодавством. 

Муніципальна система Австрії належить до змішаної (німецької) моделі, 

для якої теж є характерним розподіл повноважень органів місцевого 

самоврядування на власні та доручені державою. Федерація загалом та землі не 

є єдиними інститутами державного управління. Адже муніципальні утворення 

виконують покладені на них функції як інститути самоврядування, або від імені 

держави у рамках делегованих повноважень. При цьому органи місцевого 

самоврядування несуть відповідальність перед органами державної влади за 

реалізацію делегованих повноважень [117, с. 17]. 

Очолює муніципальне утворення мер (бургомістр). Він є найвищою 

посадовою особою органу місцевого самоврядування і керівником 

муніципальних підрозділів. Бургомістр несе відповідальність перед 

муніципальною радою і виконує її рішення. Також він відповідає перед 

земельним та федеральним урядом за виконання делегованих повноважень. 

Бургомістр в Австрії обирається муніципальною радою з її складу або 

безпосередньо громадою. До практики прямих виборів було повернуто в 90-х 

роках минулого століття. Саме за цим показником відрізняються дві моделі 

місцевого самоврядування в Австрії [112, с. 65-66]. Слід також відмітити, що 

всі органи місцевого самоврядування в Австрії формуються місцевим 

населенням [117, с. 17]. Вирішенням загальних адміністративних питань 

займається муніципальний апарат, який очолює керівник місцевої адміністрації, 
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а у випадку міст із особливим правовим статусом – муніципальна адміністрація, 

керівник якої призначається муніципальною радою [112, с. 65-66].  

Отже, наведений вище аналіз історичної та сучасної специфіки 

улаштування інституту місцевого самоврядування у східноєвропейських 

державах показав, що саме врахування національних традицій врядування є 

однією з обов’язкових умов розбудови сучасної ефективної та дієвої системи 

публічної влади. 

Ширше обґрунтування сутності національних традицій врядування буде 

здійснено шляхом дослідження просторового середовища формування 

останніх. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Опрацювання теоретичної літератури дало змогу визначити історико-

філософські особливості виникнення та формування національних традицій 

врядування. 

Обґрунтовано національний характер українців, де природно-географічні 

умови та осілість як життєвий устрій формують емоційно-естетичний 

(екстравертивний) аспект етнічного конструкту. У свою чергу анархічність як 

спосіб самоорганізації разом із емоційно-естетичною складовою під впливом 

іноземного гніту довершують практичний (інтровертивний) аспект 

національного характеру. Доведено, що архетипи етнічних особливостей 

побудови моделі праукраїнського суспільства виступають в особливих формах 

трибалізму та патерналізму. 

В контексті дисертаційного дослідження традиція трактується як 

механізм збереження досвіду врядування. Водночас національні управлінські 

традиції є автентичним фундаментом врядування як механізму забезпечення 

життєдіяльності суспільства та урядування як інструменту його 

самоорганізації. Разом із тим, самоврядування як характерна риса національних 

традицій врядування з відчутним чітко вираженим розривом між об’єктом і 
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суб’єктом в кожному із секторів (також йдеться про історичні та сучасні 

територіальні та нетериторіальні форми самоврядування), складає основний 

зміст національного врядування. 

Проаналізовано історичні етапи розвитку врядування на теренах сучасної 

України у контексті національних особливостей крізь призму: «втрачена 

традиція» – «відновлена традиція». Проведений аналіз дав змогу побачити 

здатність національних традицій врядування до відновлення під впливом 

сприятливих умов, а також зміни їх діалектичної інтенції через вплив зовнішніх 

факторів.  

До прийняття Конституції України: вперше було законодавчо 

задекларовано інститут місцевого самоврядування; введено регіональне 

самоврядування; сільські, селищні та міські ради набули статусу органів 

місцевого самоврядування. Прийняття Конституції України позитивно 

вплинуло на формування системи публічного управління. Йдеться про 

заперечення радянських стереотипів, нормативне обґрунтування категорії 

територіальної громади, ратифікація Європейської Хартії місцевого 

самоврядування. 

Дослідження показали, що основою улаштування систем публічного 

управління в розглянутих європейських країнах, насамперед є історичний 

досвід управління, сформований відповідно до національного характеру 

кожного народу. Таким чином, однією із умов ефективності і дієвості 

омісцевого самоврядування сучасних Польщі, Угорщини, Румунії та Австрії є 

урахування національних управлінських традицій. 

Отже, проведення аналізу науково-теоретичних засад національних 

традицій врядування надало можливість виявити раніше не вивчені їх витоки, 

дослідити особливості національного характеру українців, з’ясувати специфіку 

здійснення вітчизняного врядування у різні періоди української історії, 

дослідити вплив пострадянського законодавства на розвиток інституту 

місцевого самоврядування в Україні та досвід муніципальних систем у 

східноєвропейських країнах. 
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Основні положення і результати першого розділу опубліковані автором у 

3-х наукових фахових виданнях [35, с. 105], [43, с. 339, 341], [50, с. 257, 270] та 

у 8-ми публікаціях [34, c. 160], [37, с. 134-135], [40, с. 154-155], [42], [44, с. 13], 

[45, с. 199], [46, с. 135], [48, с. 15-16] у матеріалах науково-

практичнихконференцій. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ І 

РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

В рамках розділу розктито сутнісний зміст територіальної громади та 

доведено, що вона є автентичним просторовим середовищем, першоджерелом 

становлення та розвитку національних традицій врядування; виокремлено та 

охарактерезовано національні традиції врядування і визначено їх регіональні 

особливості в Україні; розглянуто проблеми місцевого самоврядування, 

зумовлені нехтуванням національних та регіональних традицій врядування. 

 

2.1. Територіальна громада як першоджерело становлення та 

розвитку національних традицій врядування 

 

Ефективний розвиток українського суспільства вимагає створення дієвої 

системи місцевого самоврядування, що могла б належним чином задовольняти 

потреби населення. Обов’язковою запорукою такої системи є ціннісно, 

інституційно та адміністративно зріла основа – громада, формування якої 

пов’язане із етнонаціональними умовами розвитку української спільноти. 

Дослідженням проблеми громади, особливостей її розвитку у вітчизняній 

науці займалися М. Іванишев [87], І. Линиченко [118], М. Довнар-Запольский 

[74–75], М. Костомаров [109], А. Бондаревський [25], І. Франко [211], 

М. Грушевський [64], М. Аркас [7], П. Гураль [68–69], Б. Греков [62], 

Ю. Молодожен [129–132], Л. Муркович [135], С. Саханєнко [185–186], О. Шиба 

[219], О. Аркуша [8], Ю. Михайлюк [125], О. Батанов [17-18]. 

Існує багато думок щодо суспільної значимості та практичної цінності 

громади як способу суспільної організації. Твердження «Громада старіше за 

державу; закон її знаходить, а не створює» [130, с. 35] якнайкраще ілюструє нам 

другорядність державної монополії в суспільстві. Адже громада послужила 

основою з усіма відповідними складниками для державницького формування. В 
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проекті Державної стратегії управління місцевим та регіональним розвитком, 

територіальна громада визначається в якості низової самоврядної 

адміністративної одиниці, територіальної основи самоврядування [132, с. 19]. 

Розглянемо територіальну громаду як ідейно-сутнісну основу суспільної 

організації. При цьому слід зосередити увагу на трьох (на наш погляд ключових) 

аспектах її формування: теоретичному, історичному та територіальному (див. 

рис. 2.1). Такі аспекти відображають просторово-часові та структурні межі 

громади. 

 

Рис. 2.1 

 Ключові аспекти формування громади 

 

Розкриття теоретичного аспекту залежить від деяких рис національного 

характеру українців. Як вже згадувалося в попередньому розділі, українці 

мають здатність створювати громадські організації, що засновані на взаємній 

згоді та гідності їх членів. Кожна із цих груп (освітніх та військових 

організацій, братств) є оптимальним середовищем для визрівання ціннісних 

стереотипів. Базовою архаїчною основою цього стала громада [203, с. 35], в 

багатоманітному середовищі якої тисячоліттями визрівали особливості 

життєвої практики, притаманні лише українській етнічній спільноті. Як 

зазначив Ф. Щербина: «ніде на землях під Росією не довелося зустрічати такого 

ясного і розумного розбору прав та інтересів сільської громади, як в українців. 

Витривалість і завзяття українських громад при обороні своїх інтересів стали 

прислів’ям» [203, с. 36]. 

Автентична сільська громада як невід’ємна економічна, політична, 

адміністративна та культурна складова держави відображає першорядну основу 

у формуванні усталених способів існування соціуму. У свій час Іван Франко 

Громада 

Теоретичний Історичний Територіальний 
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особливо виразно помічав цю особливість: «…коли кождий повіт, кождий край, 

кожда держава складається з громад – сільських чи міських, то все одно – то 

перша і найголовніша задача тих, що управляють державою, краями, повітами, 

повинна би бути така, щоб добре упорядковувати і мудрими правами 

якнайліпше забезпечити ту найменшу, але основну одиницю. Бо коли громада 

зле впорядкована, бідна, темна і сама в собі розлазиться, то очевидно, що й 

увесь побудований на ній порядок повітовий, крайовий і державний не може 

бути тривкий» [211, с. 271]. 

В науковій літературі громада досить часто вживається в одному 

смисловому ряді таких понять, як «община», «комуна», «місцевий колектив», 

«соціальна спільність», «спільність жителів», «місцеве суспільство», «місцевий 

соціум», «соціально-територіальна спільнота» [131, с. 348]. А також 

«територіальна самоорганізація громадян», «громадяни, які проживають на 

території», «населення адміністративно-територіальних одиниць», 

«територіальний колектив громадян» [17, с. 48]. 

Виходячи з цього, поняття «громада» варто розглядати у нерозривному 

зв’язку із прикметником «територіальна», адже її діалектика завжди була 

пов’язана із певною територією, специфіка якої залишила помітний слід у 

формуванні особливостей життєвого середовища її мешканців. Саме громада 

стала простором, де склалася досконала демократична модель врядування. 

Сутнісне поняття територіальної громади за О. Батановим зводиться до 

колективу людей, у якому міжособистісні відносини зумовлені громадсько-

ціннісним та особистісно-значущим змістом соціальної діяльності, а саме – 

вирішенням питань місцевого значення [17, с. 55]. У цьому визначенні 

дослідник первинну увагу приділяє ціннісному аспектові, що передбачає 

сформовані часом основи врядування. Але тут також варто врахувати думку 

М. Донвара-Запольського щодо загального володіння землею, адже саме це 

служить головною ознакою існування громади [74, с. 74]. Тому головним 

консолідуючим ресурсом для жителів громади стає саме земля. 
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Достатньо просте визначення громади подається в одному із п’яти 

концептуальних підходів, що розглядаються у працях науковців під 

керівництвом Danny Burns. Її дефініціюють як історично утворену спільноту 

людей зі спільними традиціями, культурою, належністю до комуни [131, с. 

348]. Коментуючи таке визначення О. Батанов зазначає, що громада тут набуває 

своєрідної «легітимності» завдяки своєму історичному минулому [17, с. 55]. На 

наш погляд, під історичним минулим розуміється певний організаційно-

управлінський досвід, через який вона набула суспільного та юридичного 

визнання в якості культурно-практичного осередку людської життєдіяльності.  

Громадівська теорія місцевого самоврядування дозволяє розділити 

громади на дві групи за їх змістом: територіальної та соціально-психологічної 

спільності [185, с. 83]. В основі першого підходу лежить єдність території та 

повсякденної діяльності. С. Саханєнко вказує, що поняття «громада» як 

синонім поняття «територіальна спільність» з’явилося у праці Я. Щепанського 

«Елементарні поняття соціології», де визначається в якості групи людей, члени 

якої, «пов’язані узами спільного відношення до території, на якій вони 

мешкають, і узами відносин, що випливають із факту проживання на спільній 

території» [185, с. 83]. В такому контексті слово «територіальна» означає 

конкретно визначену територію, що управляється з одного центру, але може 

об’єднувати декілька сіл чи місто, або його частину з якою себе ідентифікує 

людина. 

Відображення територіального підходу знаходимо ще у філософській 

концепції Арістотеля, де громадянське суспільство виступає як політичне 

утворення громадян на певній території з власною формою владного осередку. 

Такому визначенню відповідає праукраїнська територіальна громада, що була 

елементарною першоосновою державності та своєрідною формою правління 

[84]. Хоча І. Дробот та М. Смаровайло зазначають, що побутує суспільна думка 

щодо противаги місцевого самоврядування як невід’ємної складової процесу 

організації життєдіяльності на місцевому рівні, державному управлінню у 

владних відносинах [79, с. 248]. Незалежно від обох припущень, організація 
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соціально-економічного життя відбувалася на основі потреб у спільному 

господарюванні та обороні з дотриманням справедливості, свободи, 

відкритості, рівності, побратимства та усіх інших загальнолюдських чеснот. 

Другий підхід зосереджено на соціально-психологічній спільності, 

поєднанні інтересів і цінностей членів громади. На думку американського 

соціолога Р. Нісбета, термін «громада» розвивався ще у ХVІІІ-ХІХ ст. і 

передбачав форми відносин, що характеризуються високим ступенем 

інтимності, емоційною глибиною, моральною відданістю, соціальним 

зв’язком і тривалістю. «Громада заснована на людині, – пише Нісбет, – яка 

осягається скоріше в її цілісності, ніж у тій чи іншій з її ролей, взятих 

окремо, що вона може виконувати у певному соціальному строю… Громада 

є сплав почуття і думки, традиції і відданості, членства і волі. Її можна 

виявити або вона може бути символічно виражена в локальній місцевості, у 

релігії, нації, расі, професії, або русі» [186, с. 83].  

Громада виступає як суспільна цінність та безальтернативний спосіб 

організації життя. На думку автора, тільки поєднання обох підходів дасть 

достатньо повну характеристику її сутності [53, с. 144]. 

Історично достеменно невідомо, коли сформувалася громада, але 

наявність серед її жителів багатющого звичаєво-традиційного арсеналу вказує 

на глибоку давнину. Праобраз української громади ми знаходимо ще у 

трипільських поселеннях, що близько 4,0-3,5 тис. років до н. е. сформувалися у 

поселення і згодом переросли в агроміста. На думку М. Відейка, такі агроміста 

нараховували від 40 до 100 садиб в яких проживало від 200 до 500 осіб. Ці 

поселення були повністю економічно автономними. Їх очолювали один або 

кілька старійшин, а найважливіші рішення приймалися на загальних зборах [79, 

с. 249]. Специфіка організації трипільської громади зводилася до її існування 

протягом 50-80 років, а із виснаженням навколишніх земель та вирубуванням 

лісів, освоювалися нові території. Тобто, трипільці вели напівосілий спосіб 

існування. Але з часом зростання населення могло посприяти розвиткові 

осілого способу існування у їх нащадків. 
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Окрім управлінських функцій старійшинами розв’язувалися міжособові 

конфлікти. Це, як правило, виконувалося особисто старійшинами або 

виносилися на загальні збори за участю жерця, який здійснював контроль за 

дотриманням справедливості [127, с. 23]. На думку російського дослідника 

середини ХІХ століття М. Іванишена, значно пізніше, з прийняттям 

християнства на зборах українських громад були присутні священики, які 

приводили підсудних до присяги або інших людей в якості свідка [223, с. 9]. 

Тому з огляду на це можна стверджувати про трипільське першоджерело 

національних традицій врядування. Прямими нащадками трипільців могли 

стати слов’янські племена. Адже український дослідник І. Черкаський писав: 

«....про початок походження цієї установи ми не знаходимо жодних відомостей 

ні в літописах, ні в писаних законодавчих пам’ятках. З великою ймовірністю 

можна думати, що сільські громади постали за тих часів, коли слов’янські 

племена, які заселяли теперішню Південно-Західну Русь, ще не були об’єднанні 

в державні спілки» [135, с. 271]. 

Територіально організовані громади сприяли суспільно-політичному 

устрою слов’янської державності. З приводу цього А. Велмер зазначив: 

«община – це комунальна форма співжиття, в якій влада належить главі 

общини, індивіди на ній відчужені й поглинуті духом загального начала. 

Громадська форма самоорганізації – це свобода для особи й колективу і 

виступає як соціально-економічна, суспільно-політична та особиста свобода у 

взаємній відносності двох начал» [84]. 

В період Київської Русі сільська територіальна община називалася верв. 

При цьому існували й альтернативні назви: «мир, а дещо рідше «люди», «село» 

[92]. Як вже зазначалося, у Київській державі ще задовго до запровадження 

магдебурзького права також був розвинутий міський лад, основою якого було 

широке громадське самоврядування. В основі демократичного устрою міста 

лежала громада або община, що мала значну адміністративну, господарську та 

судову автономію. З метою здійснення управління містом жителями обирався 

війт та кілька чиновників. В межах міста встановлювався свій устрій, податки, 
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функціонувала виправна система. Життєдіяльність міст регламентувалася 

звичаєвим правом, з яким мали рахуватися всі – навіть держава і великий князь 

[30, с. 9]. На думку вченого М. Довнара-Запольского, на владі віча та 

юридичних звичаях тих часів ґрунтувалася автономія общини [75, с. 4]. 

Основний демографічний компонент Київської Русі складали сільські 

громади, адже саме тут нарощувався основний ресурсний потенціал і був 

найміцнішим устрій автентичного врядування. Структурну основу давньої 

сільської громади складали індивідуальні сім’ї, що гуртувалися в общини. 

Невід’ємною рисою врядування у сільських громадах було те, що наділений 

представницькими, адміністративними та судово-поліційними функціями 

очільник громади (війт, князь) розділяв свою владу з громадою [92], тобто, 

управління здійснювалося на основі рішень загальних зборів [138, с. 71]. Ці 

збори князь не міг використовувати задля власної вигоди, що свідчить про 

незалежність громади в Київській Русі [68, с. 18]. 

Спочатку міста та села Київської Русі істотно не відрізнялися за способом 

життя між собою. Заняття населення було однаковим: хліборобство, 

рибальство, ловецтво, полювання тощо. У тогочасних містах краще 

розвивалися ремесла. З метою оборони від численних ворогів територія деяких 

сіл обгороджувалася високим валом та глибоким ровом, встановлювався паркан 

із паль та вежі з яких видивлялись ворогів [29, с. 63]. Управління цими 

поселеннями теж істотно не відрізнялося, за винятком вирішення питань 

підтримання фортифікаційних споруд, заселення нових мешканців тощо. 

Як сільська, так і міська громада носила ознаки повноцінного 

управлінського осередку, а саме: визначеної території, виборного голови та 

інших управлінців і суддів. Про демократичний характер сільських громад 

також свідчить наявність спільного нерухомого майна, певних доходів і витрат 

[92]. Отже, тодішні громади вже практикували розвиток визначних атрибутів 

місцевого самоврядування сучасності – комунальної власності та місцевих 

фінансів. 
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Обираючи очільника громади, населення керувалося певними критеріями: 

«человека доброго, а годного, кого волость похочет й который бы за людьми 

стоял и справедливость чинил» [74, с. 93]. Також це мала бути найстарша та 

найрозумніша людина, яку б на раді слухали [109, с. 16]. Такі критерії були 

своєрідною нормою, визначеною громадою. Це були вимоги бачити саме 

такими керівників, які могли проходити головне випробовування – вибори. 

Про міцність демократичних традицій, зокрема інституту виборів, 

свідчить те, що населення громади не визнавало призначених керівників і 

представникам державної влади доводилося їх відкликати [74, с. 92]. 

Суспільний статус таких очільників характеризує М. Грушевський, який 

називає їх князями і на прикладі древлян показує, що особливого політичного 

значення князі не мали, залишаючись у тіні громади та її представників – 

«ліпших мужів» [64, с. 293]. Ліпші мужі, будучи представниками кожного села, 

що адміністративно входили до громади, здійснювали вибори своїх керманичів. 

Вибирали їх із свого складу, відображаючи це у відповідному документі – 

приговорі. Також на копні суди теж зазвичай виходили виборні люди [74, с. 93]. 

Обиралися керівники громади строком на один рік весною і приговор 

оформлявся в той же день. Та найголовнішою їх функцією був збір податків 

[74, с. 94]. Це вже нагадує праобраз інституту делегованих повноважень, що 

ґрунтувався перш за все на довірі як одній із найголовніших національних 

чеснот українців. 

Цікаво також, що інших посадових осіб до громадського уряду вибирали 

в залежності від кількості мешканців та з-поміж людей, які не були раніше 

скомпрометованими [92]. Існування праобразу мажоритарної виборчої системи 

відображало відкритість кандидата перед своїми виборцями. Це вселяло 

почуття довіри, що значно підсилювалося його присягою [42]. Територіально в 

межах сучасної України, подібна традиція місцевого самоврядування 

поширювалася на Придніпров’я та Волинь [74, с. 95]. 

У Галицько-Волинський період становище громади істотно не змінилося. 

Про це М. Аркас пише: «Громада, як і раніш, була так само зовсім 
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демократична (простолюдна), самовладна і раз почувала вона, що її тиснуть чи 

кривдять свої або чужі, то не вважала на найвищу (князівську) власть і охоче 

приставала на сторону того, хто забезпечить її громадські та особисті права» 

[29, с. 91]. На цьому етапі розвитку громади теж простежується її непохитна 

позиція щодо самоврядного прагнення, самовизначення. Саме з цим пов’язаний 

феномен «людей татарських», які виступали самоврядними громадами та 

добровільно приймали татарську зверхність, щоб позбутися боярського 

панування [203, с. 10]. Це свідчить про те, що гноблення боярами в Галичині 

було жорстокішим від монголо-татарського і супроводжувалося фактичною 

руйнацією системи державного устрою в Південній Київщині та інших 

українських землях. Як вважає Ю. Михайлюк, тут до кінця ХІІІ ст. не було 

постійної князівської влади, а за її відсутності, активізувалося самоврядування 

в місцевих громадах. Це також зумовило процес формування самоврядних 

традицій [125, с. 13]. Отже, монголо-татарське іго з одного боку лягло важким 

тягарем на спину громад, а ж іншого – нейтралізувало державну владу – силу, 

що завжди стримувала їхній розвиток. 

Починаючи з XІV ст. (спочатку на Закарпатській Україні) було 

запроваджено магдебурзьке право – наданий привілей мешканцям міста на 

власну юрисдикцію [138, с.71]. До такого усамостійнення міст призвів зріст 

населення, що відокремившись від села виключно займалося ремеслами та 

торгівлею. Тому саме багате місто могло сплатити за отримання 

магдебурзького права визначену суму до державної казни [39]. 

Отримання магдебурзького права передбачало можливість міста 

розвиватися в умовах «імпортованої» управлінської традиції. На думку 

Ю. Молодожен, популяризація ідей магдебурзького права призвела до 

скасування норм звичаєвого права. Магдебурзьким правом регулювалися 

суспільно-правові відносини у місті, у тому числі судові, виробничі, податкові 

[130, с. 34]. Тому ймовірно, що саме це призвело до «розділення» міста і села та 

вплинуло на формування біполярності (створення двох антропних середовищ з 

різними особливостями врядування) у розвитку українського населення. 
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В умовах розвитку громади за зразком магдебурзького права відбулися 

своєрідні зміни у самій системі соціальних відносин. Якщо українська автохтонна 

традиція передбачала безкорисливу, побудовану на кровних чи сусідських 

зв’язках модель відносин, то стрімкий розвиток ремесла і торгівлі 

самоуправлінських міст виробив управлінську модель на основі кооперативних 

зв’язків. Лихварський егоїзм, відкривши епоху первісного нагромадження 

капіталу на території України, сформував нову суспільну касту – заможних міщан, 

які бажали урядуватися далеко не за українськими традиціями [53, с. 145]. 

Ще однією обставиною, що віддаляла українську автохтонну громаду від 

міста, яке урядувалося за магдебурзьким правом, було внутрішнє улаштування 

останнього. Справа в тому, що у місті працювала низка цехів, які складали 

своєрідну організацію із власним фондом та символікою. Такий фонд 

формувався на випадок допомоги членам цеху та вирішення загальних справ. 

Тобто, місто з урядуванням за магдебурзьким правом налічувало в собі чітко 

розподілені кастові групи [29, с. 112]. Тому населення таких міст не було 

однорідним. Це не могло не позначитися на громадському житті поселення та 

характері його організації. 

Крім того, у містах магдебурзького права за національною ознакою 

здебільшого проживали не українці, адже вони складали населення сільських 

громад та малих міст. З коментаря перепису населення Західної України 1880 

року Т. Рутовського виходить: «Руське (українське) населення є у великій своїй 

більшості тільки сільським, з загалу руського (українського) населення 

проживає 90, 16 % у селах, у містах – 4, 29, а у містечках – 5,5%» [8, с. 13]. Це 

означає, що автентичне поселення українців було демографічно незначним і 

відображало його споконвічне заняття – землеробство. 

Крім цього, суттєву різницю між автентичною та запозиченою традицією 

врядування помітив також В. Антонович, який писав, що магдебурзьке право 

нічого не мало спільного з російськими містами (маються на увазі українські 

міста у складі Російської імперії), що розвивалися на інших засадах та прагнули 

до вічевого порядку. Отримання такого права насамперед передбачало 
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здійснення управління відповідно до запозичених закордонних положень, що 

завдавало значної шкоди вітчизняним традиціям врядування. 

До кінця XV ст. члени української громади були особисто вільними. Тоді 

уряд ще мало втручався у внутрішні справи громад, не сковував їхніх сталих 

правових звичаїв та традицій [92]. Кожна сільська община мала власні збори 

для вирішення питань, що належали до її компетенції. Такі збори називалися 

«копа» або «купа», а також «громада», «велика громада». Рада зборів носила 

назву віче. Копа збиралася на віче для наради. Аналізуючи документи 

Київського центрального архіву за ХVІ ст. М. Іванишев зазначив, що віче не 

було виключною приналежністю міських общин, але й належало до сільських. 

Дослідник стверджує, що слово віче зустрічається в найдавнішому акті серед 

вивчених, датованому 18 квітня 1564 року. У пізніших документах вже 

згадується копа, купа, громада, а в документах ХVІ ст. залишається тільки 

громада [87, с. 8]. 

Повноправними членами народних зборів були власники 

домогосподарств. Всі інші могли тільки бути присутніми на вимогу самих 

зборів. На віче поміж домовласників виділялися старці, думка яких була 

корисною при прийнятті рішень на основі більш давніших рішень народних 

зборів [87, с. 8-9]. На засіданні віче із трьох поселень сусідньої общини на віче 

запрошувалися по декілька осіб в якості свідків щодо стану справ, а з метою 

складання протоколу та внесення відповідного запису до актових книг 

запрошувався возний громадського уряду [87, с. 10]. Таким чином відбувався 

певний зв’язок з іншими громадами та органами державної влади. 

На засіданнях віче вирішувалися найрізноманітніші питання, що 

стосувалися життя громади. Йдеться про прийняття постанов нормативного 

характеру. Також вічем вирішувалися й судові справи. Протоколи вічевих 

постанов записувалися в осібні книги [118, с. 22]. Віче збиралося на 

центральному місці населеного пункту, що називалося каповище або копище і 

вирішувало справи просто неба. Для вирішення кримінальних справ, копа 

збиралася на місті скоєння злочину – в діброві, в лісі, під горою тощо. Також 
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копа могла здійснювати суд над привілейованими особами у справах між 

самими поміщиками і навіть між поміщиками та громадою. Поміщик міг 

перервати суд копи і вимагати суду гродського [87, с. 10-14]. 

Загалом сукупність правових звичаїв називалося копним правом, а суд, 

що здійснював правосуддя на основі таких звичаїв – копним судом. Деякі 

звичаї копного права увійшли до Литовського Статуту і отримали силу 

написаного закону [87, с. 10-14]. Вперше Литовський статут 1529 року надав 

сільським громадам законної обов’язкової сили [87, с. 25]. 

Віче також відігравало роль своєрідної управлінської школи. 

Повноправними членами віче ставали молоді чоловіки після одруження. 

Оскільки вони одружувалися досить рано, мали вдосталь часу для засвоєння 

управлінських знань. Це давало можливість передавати відповідні знання 

майбутнім поколіннім в усній формі [87, с. 8-9]. 

Територіально-управлінська організація громади зводилася до окремого 

великого села або кількох маленьких поселень, що складали окрему одиницю 

судово-адміністративної управи [92]. На думку М. Іванишева, общини, що 

складалися з одного населеного пункту зустрічаються досить рідко. 

Здебільшого вони заключали в собі від чотирьох до дев’яти поселень, одне з 

яких слугувало центральним місцем проведення віче [87, с. 4]. В Галичині до 

ХІІ ст. таке поселення називалося чоло [118, с. 80]. 

Та із втратою самостійності, сільські громади були поділені між 

приватними власниками та державою. На зміну автентичній формі організації 

прийшла близька за формою та далека за сутнісним змістом адміністративно-

управлінська організація – волость, яка більше поширювалася на білоруських 

та російських землях [75]. Так, в імперські часи волость налічувала 6-8 

сільських громад (сіл), що складалися із 300, 600 і більше дворів. Тоді у 

волосних зборах брали участь не менше 50-80 осіб, але й були набагато більші 

волості, що налічували 150 і навіть 200 учасників сходу. Прикладом може 

служити Малинський волосний сход 1904 року, що нараховував 52 службові та 

153 виборні особи від селянських громад [69]. 
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Це призводило до порушення відшліфованої віками традиції врядування у 

малих «родинних» громадах з дотриманням основного принципу – відкритості. 

Ілюстрацією цього є відомості щодо проведення волосного сходу: «У великих 

громадах учасники сходу – 150-300 чоловік – не могли вміститись в сільській 

хаті, розташовувались в сінях, на вулиці. Вони не чули, що обговорюється в 

хаті, і не знали, які були висловлені думки» [25, с. 51]. Отже, прийняття 

рішення чисельними сходами негативно позначалося на їх результативності і 

зводило нанівець ефективність врядування самої громади. 

Також поряд із сільським чи волосним старійшиною (старостою), який 

виконував функції судово-поліційного характеру, працював писар. Окрім 

функцій канцелярського змісту на цю посадову особу покладалося виконання 

наказів старійшини. Писар був по суті зв’язним елементом між керівником та 

проблемою, що потрібно було вирішити [10, с. 145-146]. Таким чином, 

сільський писар здійснював повноваження різного характеру, що не завжди 

позитивно відображалося на управлінському результаті. 

Розкриваючи сутність громади, слід звернути увагу на питання її 

територіального формування, що відбувалося шляхом розмежування поселень 

автохтонної суспільної організації і магдебурзького права, а також за 

принципом торговельно-промислової та духовної концентрації населення (див. 

рис. 2.2). Обидва підходи склалися історично, але в першому випадку територія 

громади формувалася як територіальний залишок, нехоплений територією 

міста, що урядувалося за магдебурзьким правом, а в другому – залежала від 

зайнятості населення. 

 

Рис. 2.2  

Територіальне формування громади 

Територіальне формування 

громади 

 

За принципом 

торговельно-промислової та  

духовної концентрації населення 

 

За принципом розмежування автентичних 

українських поселень та магдебурзького 

права 
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Беручи за основу кастову замкненість міст, що урядувалися за 

магдебурзьким правом, сусідні сільські громади мали досить чіткі межові знаки 

з їхнього боку. Йдеться про постійну демографічну концентрацію в поселеннях, 

де збиралися віче. Тут вона зумовила розвиток промисловості, торгівлі та 

ремесла. В результаті цього таке поселення перетворювалося в містечко чи 

місто, а жителі відповідно – у міщан. Отримане магдебурзьке право звільняло 

населення від вічевих зібрань, яке урядувалося вже за новими принципами [87, 

с. 4]. 

З іншого боку через такий поділ община слабшала, але зв’язки з іншими 

селами не зникали. Тому в Україні стали з’являтися регіони з поділом на 

своєрідні центри ремісничої, купецької та лихварської концентрації, що певним 

чином сприяли урбанізації населення навколишніх сіл. Такі міста були 

своєрідними територіальними осередками і відігравали надзвичайно важливу 

роль у сфері суспільно-політичного та економічного розвитку регіону. Як 

зазначав М. Грушевський: «…спільними силами ставили собі «город», себто 

місце огороджене.., город ставав головою більшої околиці: як він рішав, так і 

робили сусідні села» [156, с. 17-18]. 

Особливо до такого центру тяжіли певні поселення, а саме – ті, 

мешканцям яких, наприклад, було зручніше і ближче діставатися до ринку. А 

ринки, як відомо, особливо в період середньовіччя відігравали надзвичайно 

важливу роль у формуванні міст з усіма необхідними атрибутами, особливо 

органами місцевого управління. Вступаючи у виробничо-торговельні відносини 

і регулярно концентруючись в одному місці, населення певної території 

перетворювалося у своєрідний антропний моноліт з єдиним управлінським 

центром [49, с. 48]. Зрозуміло, що цей принцип носить більш демографічне, а 

ніж територіальне значення. Адже чітка межа між такими районами складалася 

по кордонах прилеглих територій сіл, що належали до впливу різних 

адміністративних центрів [49, с. 48]. 

Історичні умови розвитку місцевого самоврядування в Україні обумовлені 

саме появою та розвитком територіальної громади. На нашу думку, 
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адміністративно-територіальний устрій, що виходить із прадавніх умов життя 

українського населення, диктувалися ландшафтом та рельєфом місцевості, 

природно-кліматичною ситуацією. Саме на основі цих складників сформувалися 

умови «другої черги». Йдеться про види занять тодішнього населення 

українських територій – домінуюче сільське господарство, слаборозвинене 

промислове виробництво та торгівля. 

Визначення правового статусу громад здійснювалося в законодавчих 

актах Австро-Угорської імперії другої пол. ХІХ ст. Так, законом від 14 

листопада 1863 року визначалося, що: «самостійною місцевою громадою є 

кожна міська, торгова або сільська громада із власними самоврядними 

органами». Кожна громада мала володіти всім нерухомим майном, що 

розміщується на її території [219, с. 33]. 

Категорія «територіальної громади» далеко не з самого початку і не в 

повній мірі була формалізована у вітчизняному законодавстві. Поняття 

«громада», в демографічному аспекті згадується у Конституції Пилипа Орлика 

[102], І Універсалі Центральної Ради (ЦР) [157] та Конституції Української 

Народної Республіки [106]. 

В радянський період, влада намагалася ввести на поселенському рівні 

адміністративні органи – правління та ревізійні комісії, нав’язати радянську 

кооперацію, прагнучи цим самим забюрократизувати самоуправління селян. Але 

такі структури не прижилися, адже найчастіше громадами керували звичні і 

зрозумілі для селян уповноважені. На думку І. Кривко: «…колективізм був 

іманентно притаманний громаді, але він стосувався лише тих сфер її діяльності, 

котрі не обмежували індивідуалізм селянських господарств і тих, участь у яких 

була для селян економічно доцільною» [113, с. 8]. Отже, автентична 

самобутність в корені не співпадала із принципами радянської колективізації. 

Тому радянське законодавство ігнорувало феномен громади як демографічно-

культурного та самоуправлінського утворення. Так, навіть пізній Закон СРСР 

«Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в 

СРСР» визначав, що місцеве самоврядування здійснюється в межах 
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адміністративно-територіальних одиниць [167]. Тобто, брався до уваги тільки 

адміністративно-територіальний аспект, визначалася управлінська територія 

місцевих органів державної влади.  

Територіальну основу місцевого самоврядування у вигляді сільради, 

селища та міста проголошував Закон України «Про місцеві Ради народних 

депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» [170]. Поняття ж 

територіального колективу як первинного суб’єкта місцевого самоврядування 

ввів Конституційний договір 1995 року [101]. 

Прийнята в наступному році Конституція України встановила 

незаперечну монополію управлінської ініціативи територіальної громади у 

сфері місцевого самоврядування [104]. А Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» визначив її організаційно-правові засади [168]. 

На наш погляд, ширше розкриття сутності, ролі та місця територіальної 

громади у формуванні національних традицій врядування можливе шляхом 

характеристики базових компонентів останньої. Перший – розкриває духовно-

ціннісний зміст громади та поєднує наступні складники: 

-  спільне проживання та солідарність інтересів мешканців громади 

(див. табл. 2.1). проявляється у спільному ставленні до загальної справи, 

вмінні відстояти інтереси громади, дотриманні встановлених правил, реакцією 

на заклик лідерів громади тощо; 

Таблиця 2.1 

Базові компоненти громади 

Духовно-ціннісна Територіальна 

спільне проживання та солідарність 

інтересів мешканців громади; 

географічне положення та особливості 

території; 

світосприйняття жителів громади; чисельний, якісний склад та зайнятість 

населення; 

унікальність та самобутність кожної 

громади; 

економічна та соціально-політична 

ситуація в громаді; 

спільна відповідальність жителів 

громади 

стан функціонування органів 

публічного управління 
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- світосприйняття жителів громади ґрунтувалося на колективній 

основі, незначному радіусі комунікації, що обумовлювало формування 

общинної солідарності; 

- унікальність та самобутність кожної громади означає колективний 

стиль поведінки, локальні особливості мовлення, типи жител. Зазначені риси 

не тільки властиві сільським поселенням. Так, С. Саханєнко назикає громаду 

«тією соціальною спільністю, що утворюється в межах суміжного проживання 

людей, об’єднаних спільними інтересами і яка за своїми внутрішніми 

якостями відрізняється від інших територіальних спільнот і діє в соціально-

економічній, політичній, культурно-побутовій сферах» [185, с. 365].  

- спільна відповідальність жителів громади формувала почуття 

колективної відповідальності. Кожне село, зокрема, і вся громада разом 

відповідали за дії кожного свого мешканця [87, с. 7]. В разі скоєння злочину, 

відповідальність несла та громада, де було знайдено його речові докази [87, с. 

5]. Колективна відповідальність була поширена і в селах польської громади 

(ополе) в Галичині [118, с. 80]. 

Територіальний компонент інтерпретує громаду у тому вигляді, що 

дозволяє покласти її на один щабель з іншими аналогами. Сюди слід віднести: 

 - географічне положення та інші особливості території. Географічне 

розташування громади, ландшафт та рельєф місцевості, відігравали ключову 

роль у формуванні її звичаїв та традицій самоорганізації; 

 - чисельний, якісний склад та зайнятість населення. Нечисельні 

спільноти землеробського населення із слаборозвинутими товарно-грошовими 

відносинами сприяли розвитку вічевого ладу; 

 - економічна та соціально-політична ситуація в громаді. Як зазначає 

М. Донвар-Запольський, в громаді здійснювався спільний обробіток землі [75, 

с. 7], а, отже і споживання вирощених продуктів було спільним, і управління, і 

суд тощо. Дослідник зазначає, що з часом володіння землею набувало подвірної 

форми, а, отже, розпочався процес дроблення суб’єктів власності громади; 
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 - стан функціонування органів публічного управління. На громаду 

покладалися функції захисту її членів від крадіжок, убивства, штрафних 

санкцій, пошук злодіїв та убивць. Також громада виконувала податкову та 

судові функції [62, с. 283]. 

В цілому автентичний образ української громади інтегрує її духовно-

ціннісну та територіальну основи. Це показує апробований часом унікальний 

досвід самоорганізації, що послужив її самозбереженню в рамках 

самодостатньої одиниці. Саме подальше виокремлення особливостей такого 

досвіду, визначення управлінських традицій, обумовлене логікою дослідження. 

 

2.2. Виявлення та характеристика загальнонаціональних традицій 

врядування та їх регіональних відмінностей в Україні 

 

Останнім часом з’являються наукові праці, спрямовані на дослідження 

традицій демократичного врядування в історії української державності [99, 110, 

138, 139, 148, 149, 203]. Визначення архетипів історичного досвіду врядування, 

вимагає не тільки просторового, але й часового виміру їх першооснови, 

наведення характеристики в період утворення та незалежного існування. Адже 

з часом, нав’язування іноземних управлінських алгоритмів істотно 

трансформувало сутнісне наповнення національних традицій врядування, 

надавши їм іншого прагматичного забарвлення. 

Виявлення національних традицій врядування в рамках дослідження буде 

здійснено за допомогою методу порівняльного аналізу. На думку В. Новосяда, 

сучасні вітчизняні розробки щодо специфіки використання порівняльного 

методу в науці державного управління відсутні [147, с. 174]. Тому у 

дослідженні використовуватиметься відповідні напрацювання радянських 

науковців. 

При виокремленні архетипів національних традицій врядування найкраще 

порівняти їх особливості. Адже вчений В. Бартон, як і деякі інші (К. Гельвецій, 

К. Ушинський, І. Сеченов), вважають порівняння основним загальнозначущим 



113 

 

  

фактором процесу відображення об’єктивної дійсності [16, с. 3-4]. В свою чергу 

В. Новосяд зазначає, де експеримент не може бути застосований, порівняння 

має на меті виявити схожості та відмінності між двома або більше ситуаціями, а 

також слугує єдиним засобом отримання інформації, достатньої для 

забезпечення більшої адекватності наукового підходу [147, с. 173]. 

Застосовуючи якісне порівняння, встановлюється тотожність об’єктів за всією 

сукупністю якостей. Основу методу складають очевидні подібності між 

особливостями управлінських культур та відмінності відповідно до їхнього 

походження і розвитку. У нашому випадку визначення різниці в управлінських 

підходах кожної з епох обумовлює саме виокремлення архетипів національного 

врядування [36, с. 49]. 

Це стає можливим через співставлення управлінського досвіду, 

представленого іншими цивілізаційними, культурними умовами в різні 

історичні періоди. Йдеться про цінності, що були привнесені на територію 

України в процесі іноземної експансії. Властивостями родового, об’єднуючого 

порівняльні об’єкти поняття виступає управлінська сутність, спрямована на 

суспільну організацію. Поряд із цим об’єкти порівняння мають й індивідуальні 

особливості [36, с. 49]. 

Дослідник Е. Мелконян стверджує, що основне методологічне значення 

порівняльного дослідження історичних явищ полягає у пізнанні історичної 

реальності через вивчення відмінностей та подібностей між фактами, що 

відносяться більш ніж до однієї історичної системи [123, с. 66]. Тому наше 

порівняння здійснюється між сучасними об’єктами та об’єктами в історичній 

ретроспективі. 

Виходячи із нашої проблеми, об’єктом порівняння є національні традиції 

врядування, що склалися на українських землях в процесі історичного 

розвитку. Предметом порівняльного аналізу є співставлення особливостей 

місцевого самоврядування сучасної України із специфікою його розвитку в 

різні періоди української історії. 
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Метою порівняльного аналізу є виокремлення архетипів національних 

традицій врядування шляхом порівняння сучасної специфіки місцевого 

самоврядування з досвідом управління українськими землями в історичній 

ретроспективі. 

Базу порівняння розроблено на основі зібраного та опрацьованого у 

першому розділі дослідження матеріалу. Їхній зміст відображає якісну 

характеристику кожного критерія порівняння, що ми згрупувати за п’ятьма 

напрямками: ціннісно-ідеологічні, інституційно-організаційні, кадрові, 

функціональні та ресурсні. 

В основу об’єкта порівняння було закладено ідею фрактального архетипу, 

що складає завершену форму, своєрідний результат формування суспільних 

традицій, подальша діалектика якого вже проходить у своєрідному 

постембріональному середовищі, що хронологічно ділиться на чотири етапи. 

Дослідники О. Донченко та Ю. Романенко першочергово виділяють – 

тоталітарний (тотемний) водночас наймолодший та найстаріший тип. 

Наймолодший тому, що є первісним для людства і містить у собі закодовану 

програму людського життя на землі. А відчуття несвободи, культ влади, 

домінування вертикальних керівних структур – все це виникає пізніше, як 

вважають науковці, – із становленням історичної індивідуальності [70, с. 40]. 

Беручи до уваги специфіку української історії, ми можемо ототожнити 

найбільш ранній із періодом автентичного врядування (до ХV ст.), а більш 

пізній, коли управлінські функції перебирає на себе воля вождя, тобто пана, 

власника – із добою польської експансії (ХVІ-ХVІІІ ст.), коли остаточно 

руйнуються традиції врядування. 

При наступному, авторитарному типові функції традиції виконує воля 

вождя, а сила та енергія людського інтелекту спрямовується на її реалізацію. 

Людина сприймається через належність до організацій, яка, своєю чергою, 

берцеремонно втручаються у приватне життя людини [77, с. 40]. Така 

характеристика відповідає імперському та радянському періодам (ХVІІІ – поч. 

ХХ ст.). 
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Третя складова фрактального архетипу це ліберальний життєустрій, що 

начебто пов’язаний з утвердженням гуманістичних цінностей та свободою 

особистості, але водночас це період вседозволеності, панування індивідуалізму, 

егоцентризму, конкуренції. Тут нікого не хвилює життя виду, усі преймаються 

власним виживанням. Ця доба порівнюється із підлітковим віком [77, с. 41]. На 

наш погляд, з початку українськї незалежності Україна переживає третю 

цілісність фрактального архетипу. 

Слід зазначити, що четверта доба – це демократичний устрій – доба 

дорослості, мудрості людства. Це – соціум, де людина живе не гублячи себе, 

природу, зберігаючи минуле (традиції й культуру) і не вступаючи в конфлікт з 

іншими спільнотами [77, с. 41]. Такий період розвитку українського суспільства 

ще попереду. 

Якщо умовно врахувати проходження національних традицій врядування 

крізь кожну цілісність фрактального архетипу в якості історичного періоду, то 

не було б розриву причинно-наслідкового зв’язку між першою та четвертою 

його складовими. А це означає, що місцеве самоврядування сьогодні 

ґрунтувалося б на національних управлінських традиціях. 

Тому пошук відмінностей проводимо, співвідносячи сучасні управлінські 

особливості, культуру управління радянського, імперського періодів і 

польсько-шляхетської доби у рамках кожного із вищеназваних аспектів, тобто, 

враховувавши специфіку історичного розвитку України. Таке порівняння дає 

змогу зняти із сучасної управлінської культури нашарування попередніх епох 

(спотворені іноземним втручанням цілісності) та виділити архетипи 

національних традицій врядування [36, с. 49]. 

Розглядаючи проблему архетипів національних традицій врядування 

варто зазначити, що управлінські особливості давньоруського періоду є 

первинними по відношенню до козацько-гетьманських. Відновлення останніх 

відбувалося на основі архетипів врядування часів Київської Русі як реакція 

нації на іноземне поневолення. Хронологічним рубежем втрати давньоруських 

та відродження козацьких архетипів став кінець ХV ст., коли остаточно 
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завершувався занепад давніх сільських громад та зароджувалося козацтво. В 

рамках дослідження здійснено спробу визначити архетипи врядування, що 

формувалися саме в період існування автентичних громад [36, с. 49]. 

Ціннісно-ідеологічне наповнення національних традицій врядування 

досліджувалося на основі попереднього аналізу праць І. Франка [210, 211], 

В. Антоновича [5], В. Шевчука [218], Ю. Липи [119], М. Степико [198], І. Бойка 

[21], Р. Шандри [213]. Якісну зміну об’єктів порівняння кожного історичного 

періоду видно на таблиці А (Див. Додаток Г (1). 

У поданій таблиці не важко помітити своєрідну динаміку особливостей 

певного явища. Управлінська специфіка кожної історичної епохи істотно 

вплинула на сучасний стан місцевого самоврядування. І тільки знімаючи 

ціннісно-практичний шар кожної епохи, ми отримуємо чітко відділені архетипи 

національних традицій врядування. 

Це дасть змогу відновити потужну, самодостатню та самоорганізовану 

громаду, автентична модель якої зав’язана на людині як на найбільшій цінності. 

Вже зазначалося, що свобода проявляється через емпатію – спосіб розуміння 

сутності та образу життя людини і толерантність – поважне ставлення до 

кожної особи в незалежності від її фізичних переваг чи вад. Тому, лише за 

таких умов кожна людина одночасно виступала керованою та здійснювала 

управління громадою. 

Усталені правила життя кожної громади давньоруського та галицько-

волинського періодів ґрунтувалися га звичаєвій рівності та відсутності класової 

різниці. Їхню сутність доповнювала повага і довіра до своїх побратимів, а 

також непримиренність перед авторитетом іншої влади. Головною умовою 

визрівання такої спільноти було середовище із незначним демографічним 

навантаженням на рівні одного поселення [36, с. 51]. 

Автентичний фундамент становлення архетипу суспільної організації 

заклало язичництво як політеїстична релігія, що складаючи громаду божеств, 

відображала своєрідну модель організації. Цементуюча ж роль сформованих 
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ціннісних установок належала монотеїстичному християнству, а пізніше – 

православ’ю, що зберегло на тривалий час існуючий порядок. 

Сучасний український індивідуалізм сформувався на основі спотворення 

динамікою української ментальності колективізму малих груп як архетипу 

суспільної організації українців [45, с. 199]. Це ілюструється втратою певної 

системи ціннісних зв’язків, а саме зникненням традиції укладання договору 

(ряду) громади із князем [39]. Це дає підстави стверджувати, що такий договір 

послужив джерелом та підґрунтям для впровадження статутів. Загалом архетип 

«суспільного договору» мав не тільки локальний характер, а й знайшов своє 

відображення у Запорозькій Січі та Конституції Пилипа Орлика. 

Наукові доробки В. Антоновича [5], О. Апанович [6], М. Іванишева [87], 

Є. Брущенко [29], Д. Яворницького [221], І. Линиченка [118], 

А. Бондаревського [25], М. Кобилецького [96], О. Лазора [115], П. Надолішного 

[138] стали основою дослідження інституційно-ідеологічної складової 

національних традицій врядування. Як видно із таблиці Б (Див. Додаток Г 2), 

порівняння проводилося із залученням критеріїв правового та адміністративно-

територіального характеру. 

Особливо варто увагу звернути на віче як головний керівний орган, що 

був формою прийняття рішень усіма мешканцями громади і не мав такої 

різниці в повноваженнях як рада. Безперечно важливим є єдиний прояв 

представницької демократії у національних традиціях врядування, коли 

очількик обирався «ліпшими мужами» (депутатами) як представниками жителів 

кожного із поселень, що входили до складу громади. 

Наступну групу критеріїв складають кадрові особливості (Див. Додаток Г 

3). Виокремлення їх архетипу здійснено опираючись на дослідження Д.І. 

Яворницького [221], В. Антоновича [3,4], Р. Шандри [213], М. Довнара-

Запольского [74], О. Субтельного [200], М. Іванишева [87], М. Костомарова 

[109], І. Козюри [99]. 

Архетип традиції підготовки службовців набув значно вищого рівня 

розвитку ніж в інші історичні періоди та наші дні, адже з самого початку 
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передбачав практичну основу. Навчання ґрунтувалося на постійній особистій 

присутності особи на віче з часу свого одруження, або на козацькій раді чи в 

походах – з часу прийняття до січового товариства. Автентичним способом 

набуття повноважень було запрошення на посаду та вибори. Обраний керівник 

діяв у чітко визначеному громадою діапазоні повноважень, що позбавляло 

можливості зловживання владою. 

Нагородою за службу громаді була шана та повага, а не привілеї та 

матеріальна винагорода. У кандидата на посаду перш за все цінувалася доброта, 

мудрість, справедливість та уміння відстоювати інтереси громади. 

Групу критеріїв функціонального архетипу (Див. Додаток Г 4) було 

підготовлено на основі досліджень І. Бойка [21], В. Антоновича [5], 

Д. Яворницького [221], І. Дробота, М. Смаровайла [79], М. Довнара-

Запольского [75], М. Бармака [13]. 

Варто зазначити, що саме колегіальні рішення, обговорені та прийняті 

загальними зборами громади, були найбільш об’єктивними і передбачали 

загальну відповідальність. Їх виконання як і прийняття, вимагало застосування 

всього ресурсу общини. Відносин влади в громаді зводився до повного 

пріоритету віче над повноваженнями князя, адже саме воно їх визначало і 

контролювало виконання. Висока активність жителів в управлінні громадою 

супроводжувалася солідарністю. Кожен мешканець міг себе реалізувати в 

межах власних здібностей. 

Особливе місце у функціональному аспекті займає прийняття 

управлінських рішень, що залежало від інституційно-організаційного 

забезпечення. Своєрідним статичним стрижнем національних особливостей 

врядування, що орієнтований на кожен із аспектів життя громади є віче. 

Своєрідним результатом функціонування всіх управлінських аспектів є 

ресурсне забезпечення. Йдеться про ресурси, що сформувалися на основі 

життєдіяльності територіальної громади. Порівняльний аналіз ресурсної 

складової національних традицій врядування (Див. Додаток Г 5) здійснювався 
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на основі праць М. Аркаса [7], Б. Грекова [62], І. Франка [210, 211], 

М. Іванишева [87], А. Бондаревського [25], П. Гураля [68, 69].  

Вироблений та апробований століттями досвід національних 

управлінських особливостей у територіальних громадах, передбачав 

концентрацію відповідного ресурсного потенціалу для забезпечення усіх 

потреб населення. Тому територіальна громада була повноцінним 

демографічним утворенням із здатністю до самостійного накопичення, 

використання та відновлення ресурсного потенціалу. 

Виокремлені національні традиції врядування дають уявлення про 

особливості врядування в громадах, що були цілком самодостатніми. Таким 

чином, застосовуючи метод порівняльного аналізу в процесі дослідження, 

вдалося виокремити окремв архетипи національних традицій врядування, а 

саме: 

1. Ціннісно-ідеологічний архетип полягає в антропоцентричній природі 

громади і ґрунтується на її усталених звичаях. Поєднання в особі жителя 

громади ролі трудівника та управлінця давала можливість організувати своє 

життя в умовах свободи, суспільної рівності, довіри та непримиренності перед 

авторитетом іншої влади. Через незначну демографічну концентрацію, кожен 

мешканець одночасно виступав в ролі представника влади та підлеглого. Окрім 

того, дії обраного керівника контролювалися усією громадою. 

2. Правовий архетип передбачає обов’язкове укладення договору (ряду) 

між територіальною громадою та новообраним її очільником. Це істотно 

посилювало відповідальність очільника перед громадою, юридично 

закріплюючи коло дозволених обов’язків в межах яких він має працювати. 

Також укладення подібного договору стане кроком до відновлення 

комунікативного зв’язку між органами місцевого самоврядування та 

населенням територіальної громади. 

Хоча правовий архетип не передбачає існування статутних документів, їх 

все ж варто запровадити. Статути мають фіксувати всю інфраструктуру 

громади: земельний фонд, рухоме і нерухоме комунальне майно, правові та 
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інші формальні основи функціонування кожної розташованої та території 

громади організації в незалежності від форми власності. Статут має 

доповнювати законодавство щодо регіональних та місцевих особливостей 

кожної території. 

3. Інституційно-організаційний архетип зводиться до повного пріоритету 

віче над іншими інститутами самоврядування. Автентичним є склад громади із 

4-9 поселень сільського типу. При цьому слід брати за основу показник 

кількості поселень, а не чисельності самого населяння. Встановлення своєрідної 

квоти за чисельністю населення, може призвести до великих за площею та 

незначних демографічно територіальних громад. 

4. Функціональний архетип передбачає попереднє ухвалення певного 

рішення на віче. Кожне важливе рішення має обов’язково прийматися за участі 

усіх жителів громади. Ухвалені рішення на сесії ради, засіданні виконавчого 

комітету чи одноосібно є недостатньо виваженими, обміркованими та 

об’єктивними, а саме головне – досить часто можуть не відображати думку 

більшості населення громади. 

5. Архетип кадрових особливостей полягає у запрошенні на посаду 

органом місцевого самоврядування конкретної особи. Це має здійснюватися 

шляхом незалежного відбору на основі моніторингу професійних 

компетентностей кандидата з подальшим проходженням конкурсу. Архетип 

кадрових особливостей також полягає і в підготовці молоді до управлінської 

справи. Присутність молодих жителів громади на засіданнях сесій та зборах 

громадян значно покращить рівень їх знань та посилить інтерес до місцевого 

самоврядування. 

6. Ресурсний архетип означає самодостатність автентичної громади, що 

ґрунтується общинній власності. Громада мала повну ресурсну незалежність і 

не потребувала зовнішніх зв’язків. В умовах незначного розвитку товарно-

грошових відносин, міжобщинні контакти були необхідністю лише в разі 

потреби консолідації трудових чи військових ресурсів. 
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Кожен вищезазначений аспект відображає певний досвід щодо організації 

місцевого самоврядування, визначені архетипи виступають цілісним 

комплексом особливостей суспільної організації, автохтонним здобутком нації. 

Як показали дослідження, національні традиції врядування мали далеко 

неоднакову територіальну еволюцію. Тому в рамках дослідження слід 

визначити регіональні особливості їхнього розвитку. 

Така різниця була спричинена неоднозначними процесами історичного 

розвитку і проявилася крізь втрачені та згодом відновлені управлінські 

традиції. Також процеси формування національних традицій врядування 

потрапили під вплив управлінських особливостей сусідніх державних утворень. 

В результаті чого на території України стали формуватися щонайменше два 

управлінські напрямки. На це вплинула низка факторів, а саме: 

- роздроблення Київської держави та піднесенням Галицько-Волинського 

князівства, де влада князя істотно обмежувалася і послаблювалася боярами, які 

нещадно експлуатували місцеві громади; 

- підписання Андрусівського перемир’я 1667 року на між Москвою та 

Річчю Посполитою спричилино формування політичних, а отже культурних 

відмінностей між етнічними землями України; 

- захоплення українських етнічних земель іноземними державами; 

- поділи Речі Посполитої, зумовили входження українських земель до 

складу Австрійської, пізніше Австро-Угорської та Російської імперій; 

- на відміну від Наддніпрянщини, західноукраїнські землі перебували в 

складі Радянського Союзу тільки з 1939 року, що посприяло порівняно слабшій 

радянізації регіону. 

Це дає підстави стверджувати, що українські землі в процесі історичного 

розвитку опинилися в сфері впливу західноєвропейської цивілізації, 

орієнтованої на демократичні цінності та азіатської – з елементами східної 

деспотії. Піддаючись подібним цивілізаційним впливам, автентичні особливості 

українського етносу зазнали суттєвих змін і зумовили формування на 
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українських землях двох окремих управлінських традицій – Західноукраїнської 

(Галицької) та Наддніпрянської (Січової). 

З метою вивчення регіональних відмінностей, слід застосувати дещо іншу 

форму компаративного аналізу. На думку В. Бартона, він передбачає 

виокремлення у порівнюваних об’єктах окремих якостей. Єдність подібностей і 

відмінностей виражається в тому, що якісна тотожність встановлюється за 

якою-небудь однією властивістю, а якісні відмінності – за іншими. Найбільшу 

пізнавальну інформацію дає якісне порівняння близьких за своєю природою 

предметів [16, с. 71]. В даному випадку йдеться про виокремлення регіональних 

управлінських особливостей, що склалися на території України. 

Ретроспективний аналіз дав змогу визначити ціннісно-ідеологічний зміст 

національних традицій врядування, що виходить із особливостей національного 

характеру українців. Якісну характеристику особливостей врядування 

здійснено на основі проведеного їх аналізу (Див. Додаток Г 6). Регіональні 

особливості ціннісно-ідеологічної складової національного характеру українців 

та умов розвитку національних традицій врядування знаходимо у працях 

В. Антоновича [5], М. Аркаса [7], І. Линиченка [118], Р. Шандри [213], 

І. Мокалатія [133], В. Грабовецького [60], А. Шарловського [214], 

С. Грабовського, С. Ставрояні та Л. Шкляра [61]. 

Розвиток архетипу української свободи був обумовлений внутрішніми та 

зовнішніми суспільно-політичними чинниками. Йдеться про подальший 

розвиток української громади – верві. Після розпаду Київської Русі 

західноукраїнські землі отримали подальший розвиток в складі новоутвореного 

Галицько-Волинського князівства, де постійні чвари князя і бояр сприяли 

збереженню самодостатності територіальних громад. Але держава все ж була 

певним обмеженням, тобто, саме вона частково створювала певні рамки 

розвитку всього суспільства. Решта українських земель, зокрема, 

Наддніпрянщина – через нашестя монголо-татар тривалий час розвивалися в 

умовах відсутності повноцінної державної влади [125, с. 13]. Цу призвело до 

формування особливого виду свободи, що при спробі насадження польсько-
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шляхетського гніту, призвело до чисельних повстань та Національно-

Визвольної війни. 

Якщо в автентичних українських громадах основою була майнова 

рівність, то з розпадом Київської держави такий стереотип руйнується. В 

західноукраїнських громадах обраним князям надавалося більше майна [118, с. 

190], а в Наддніпрянській Україні – майно привласнювалося сильнішими та 

впливовішими жителями. 

Землі Галичини та Холмщини були приєднані до Польщі і втратили 

власну незалежність ще у XIV-XV ст. Тоді як громади Південної Київщини та 

інших земель Наддніпрянщини в часи монголо-татарського іга звільнились від 

державної влади і розвивалися самостійно [203, с. 10]. Тому суспільна рівність 

українців в Наддніпрянській Україні збереглася значно довше – до кінця XV ст. 

[92], А процес руйнації автентичного врядування розпочався після підписання 

Люблінської унії в 1569 році. 

Наступним аспектом порівняння є інституційно-організаційні особливості 

національних традицій врядування. Матеріал для порівняння (Див. Додаток Г 7) 

був зібраний на основі опрацювання досліджень М. Іванишева [87], 

І. Линиченка [118], Р. Шандри [213], Д. Яворницького [221], В. Антоновича [3–

5], М. Аркаса [7], М. Кобилецького [96, 97], О. Апанович [6], В. Грабовецького 

[60]. 

Характеристика цього аспекту свідчить про існування в історичні часи 

регіональних традицій врядування. Кожна етнічна область України, 

перебуваючи у різних адміністративно-управлінських умовах, мала свої 

особливості розвитку місцевого самоврядування.  

Віче як інститут демократії в західноукраїнській традиції змінюється під 

впливом магдебурзького права. Хоча тривалий час баланс інституційної 

значимості утримується за волоським та копним правом. Натомість вічеві 

традиції Наддніпрянщини відроджуються у формі козацьких рад. 

Західноукраїнська традиція передбачала обмеження діяльності князя 

громадою. Натомість на Запорозькій Січі кошовий отаман мав досить широкі 
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повноваження. а у воєнний час – диктаторські. Але у випадку порушення 

закону його могли стратити. Також варто відмітити різницю в повноваженнях 

писаря громади. На засіданнях копи він виконував тільки професійні функції, а 

в Наддніпрянщині (в імперський період) – забезпечував виконання всіх рішень 

керівництва. 

Ще однією відмінною рисою в західноукраїнських землях є вплив на 

руську традицію магдебурзького, переважно міського та волоського – 

сільського права. Якщо перше руйнувало автентичну основу національних 

традицій врядування, то волоське – консервувало такий процес. А в 

Наддніпрянських землях, як вже зазначалося, слабший вплив магдебурзького 

права та тривала відсутність дієвості державної влади через монголо-татарське 

іго сприяли відродженню традицій врядування у формі козацтва. 

Процес набуття повноважень в національній традиції врядування залежав 

від основних управлінських принципів. При аналізі вітчизняних традицій 

кадрового менеджменту до уваги взято його фундаментальні аспекти, що дають 

відповідну сутнісну характеристику його національної специфіки (Див. 

Додаток Г 8). Аналіз наукових праць М. Аркаса [7], Д. Яворницького [221], 

В. Антоновича [3–5], М. Костомарова [109], Р. Шандри [212–213] дав змогу 

визначити їх регіональну специфіку. 

Лідерство займає важливе місце в національних традиціях врядування. 

Демократична злагодженість вимагала чіткої ініціативи та відповідальності. 

Сучасний стереотип стосовно того, що українська колегіальність – це спосіб 

уникнення персональної відповідальності, далеко не співвідносився з 

колишнім. Це можна істотно підтвердити явищем українського патерналізму, 

відповідно до якого громада не тільки розділяла повноваження із своїм 

обранцем, чітко регулюючи коло його повноважень, а й відповідальність за 

наслідки їх виконання [35, с. 105]. 

Проте традиція українського патерналізму була знівельована в 

імперський період історії України. Російська днржава була монархією з 

елементами східної деспотії, а Австро-Угорська – відображала інтереси 
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просвітницького абсолютизму. Незважаючи на часовий радянський пласт 

командно-адміністративного управління, різниця між сутнісним змістом 

архетипу керівника на західноукраїнських землях та в інших частинах України 

істотно збереглася. 

Дослідженям особливостей прийняття управлінських рішень займалися 

Й. Бойко [21], М. Аркас [7], В. Антонович [3–4], Д. Яворницький [221], І. Бутко 

[30], І. Дробот, М. Смаровайло [79], О. Олійник [149], Р. Шандра [212–213], 

О. Шиба [219]. Б. Греков [62]. Ця традиція як й інші зазнала різних культурно-

цивілізаційних впливів і по-різному проявлялася в нових часово-просторових 

межах (Див. Додаток Г 9). 

Аналіз прояву особливостей прийняття управлінських рішень дав змогу 

зрозуміти, що обидві традиції істотно відрізняються одна від одної – більше 

переважаючою колегіальністю у своїй основі – Західноукраїнська та 

концентрацією навколо індивідуальної форми прийняття рішень – 

Наддніпрянська. 

В українській історії зображено управлінські процеси більше на 

державному рівні. Місцеве життя недостатньо висвітлено в писемних 

історичних джерелах. Для створення повноцінної якісної картини при 

проведенні аналізу ми взяли за основу самі ключові аспекти сучасного 

місцевого самоврядування. Таким чином була створена відповідна статична 

норма, що дозволить визначити зміну якісного стану кожного типу 

національних традицій врядування, враховуючи динаміку їх розвитку. 

Забезпечення функціональної складової по-різному реалізовувалося на 

західноукраїнських землях та в Наддніпрянщині. В основі управлінської 

традиції з самого початку лежало віче, що віршувало усі питання місцевого чи 

загальнодержавного значення. Проте, з часом його роль втрачає первинну 

управлінську основу. Дещо триваліше воно зберігається у західноукраїнській 

частині, перейнявши основи магдебурзького, волоського та польського права. В 

Наддніпрянщині його прояв відбувся у формі, дуже схожій до козацької ради із 

сильною (особливо у воєнний час) владою кошового отамана чи гетьмана. 
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Не менш важливим показником громади є її ресурсна складова (Див. 

Додаток Г 10). Її сутність частково забражена в дослідженнях І. Франка [210–

211], А. Бондаревського [25], П. Гураля [68–69], М. Довнара-Запольского [74]. 

Як бачимо, українські громади піддавалися різному (особливо 

зовнішньополітичному) впливу на свій розвиток, про що свідчить суттєва 

відмінність щодо суб’єктів розпорядження фінансовими та іншими ресурсами, 

різні органи займалися оподаткуванням місцевого населення тощо. 

Отже, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що сформовані 

автентичні управлінські особливості західноукраїнської та наддніпрянської 

традиції, суттєво відрізняючись між собою, виступають своєрідними 

платформами для формування окремих моделей місцевого самоврядування в 

Україні. Проте, специфіка розробки моделей місцевого самоврядування має 

також врахувавати сучасні проблеми цієї сфери. 

 

2.3. Проблеми місцевого самоврядування, зумовлені нехтуванням 

національних та регіональних традицій врядування 

 

Вивчення проблем розвитку місцевого самоврядування в Україні є 

важливим етапом дисертації та відображено в працях багатьох дослідників, а 

саме: В. Куйбіди [114], В. Пархоменка [155–156], Р. Шинкаренка, Т. Бровка 

[220], М. Пухтинського та О. Власенка [178], О. Батанова [19], Ю. Молодожен 

[132], О. Слобожана [191], М. Баймуратова, А. Григор’єва [12], І. Дробота [80], 

В. Борденюка [27–28], О. Скорохода [190], І. Софінської [192]. 

Одним із перших, у 90-х роках минулого століття, класифікацію проблем 

місцевого самоврядування розробив В. Пархоменко. Він згрупував проблеми 

місцевого самоврядування за такими напрямками: інституційні проблеми 

місцевого самоврядування; проблеми правового забезпечення; проблеми 

формування місцевого самоврядування; проблеми становлення територіальних 

громад; проблеми формування і функціонування місцевих рад; проблеми 
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статусу депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування; проблеми 

повноважень місцевого самоврядування [156, с. 32]. 

Разом із тим В. Куйбіда виділяє дві групи проблем місцевого 

самоврядування. У першу чергу це проблеми розвитку місцевого 

самоврядування як політико-правового інституту та гарантованого державою 

права територіальної громади. До другої групи автор відносить проблеми, що 

мають вирішуватися безпосередньо територіальними громадами, її 

представницькими органами – радами (сільські, селищні, міські, районні, 

обласні) і головами (сільські, селищні і міські) та виконавчими органами 

(функціонально-галузеві і територіальні) місцевого самоврядування [114, с. 

155]. Дослідник слушно зупиняється на проблемах, з якими пов’язана 

автентичність місцевого самоврядування, особливо коли за відправну точну 

беремо громаду як базову самоврядну одиницю, що склала основу самобутності 

українського етносу. 

Зміст іншої класифікації, запропонованої Р. Шинкаренком та Т. Бровком, 

зводиться до самої компетенції місцевого самоврядування у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, а саме: стимулювання впровадження 

екологічно-чистих технологій та контроль роботи потенційно небезпечних 

підприємств хімічної промисловості. Зміст наступного блоку зводиться до 

збереження соціокультурної специфіки і цілісності регіону. Також органи 

місцевого самоврядування мають проводити належну демографічну політику в 

регіоні та забезпечувати його соціально-економічний розвиток [220, с. 208-209]. 

Бачення проблем місцевого самоврядування в Україні М. Пухтинським та 

О. Власенком полягає у: недосконалій організації публічної влади на 

регіональному рівні; недорозвиненості системи місцевого самоврядування; 

нераціональній побудові системи адміністративно-територіального устрою; 

низькій ефективності функціонування інститутів державної та муніципальної 

служби; відсутності партнерських засад у відносинах особи з органами 

публічної влади [178, с. 14]. 
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На думку дослідника О. Батанова, непослідовність державної політики в 

сфері розвитку місцевого самоврядування призвела до: невизначеності 

правосуб’єктності територіальної громади та її співвідношення з населенням і 

державою; нечіткого розмежування функцій, повноважень; суперечливості у 

визначенні статусу комунальної власності, спільної власності територіальних 

громад; недостатньому забезпеченні охорони громадського порядку та захисту 

основних і «локальних» прав членів територіальної громади [19, с. 191]. Це 

свідчить про те, що більшість територіальних громад не змогли забезпечити 

сприятливе та безпечне життєве середовище для людини. 

У своєму дослідженні «Самодостатність територіальних громад: 

системний підхід» Ю. Молодожен визначає наступні проблеми, а саме: 

відсутність належного матеріального, фінансового, кадрового та іншого 

ресурсного забезпечення місцевого і регіонального розвитку, необхідного для 

виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування; незадовільний 

технічний стан мереж і споруд, що експлуатуються підприємствами житлово-

комунального господарства; розмежування повноважень між органами 

виконавчої влади на місцях та органами місцевого самоврядування, між 

органами місцевого самоврядування різного територіального рівня (село, 

селище, місто, район у місті, район, область) та забезпечення виконання 

делегованих повноважень, що постійно призводить до виникнення конфліктних 

ситуацій при вирішенні питань місцевого та регіонального розвитку [132, с. 46-

47]. 

Ці виклики посилюються проблемами, визначеними В. Вороною, серед 

яких: конституційно-правова невизначеність територіальної основи місцевого 

самоврядування, диспропорції радянської системи адміністративно-

територіального устрою та надмірна централізація повноважень, фінансових, 

матеріальних та інших ресурсів; неефективна державна регіональна політика, 

яка не стимулює громади до саморозвитку та прояву місцевої ініціативи, в тому 

числі дублювання повноважень місцевих органів виконавчої влади й місцевого 

самоврядування [54, с. 4]. 
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Окремо слід виділити проблеми місцевого самоврядування, пов’язані із 

сучасним адміністративно-територіальним устроєм України. Так, з самого 

початку незалежності зменшилася на 2,5 млн. осіб чисельність сільського 

населення, а кількість сільських населених пунктів – на 348 одиниці. Та поряд 

із цим, кількість сільських рад зросла на 1067 одиниць. Це змушує звернути 

увагу на те, що майже з 12 тис. територіальних громад, більш як половина має 

чисельність жителів меншу як 3 тис. осіб, з них 4809 громад – менш як 1 тис. 

осіб, а 1129 громад – менш як 500 осіб. В таких громадах, як відомо, не 

утворено виконавчих органів місцевих рад, немає бюджетних установ, 

комунальних підприємств тощо. Понад 5419 місцевих бюджетів є дотаційними 

на 70 відсотків, а 483 громади – на всі 90 відсотків [108]. 

Більшість вищезазначених проблем залежать від цілої низки причин, 

вірна діагностика яких дасть змогу подолати їх прояви, забезпечити 

ефективність подальшої реалізації перетворень у місцевому самоврядуванні. 

Форма впровадження місцевого самоврядування у пострадянській 

Україні, у першу чергу, негативно позначилася на психологічній здатності 

громадян сприйняти його та зрозуміти переваги. На думку І. Дробота: «…на 

відміну від розвинутих країн місцеве самоврядування в Україні виникло не на 

суспільній ініціативі і засадах самоорганізації громадян, а було організоване і 

упроваджене в політичну систему суспільства державою. Причому, в 

суспільному вимірі цей процес відбувся в дуже короткий термін» [80, с. 46]. 

Вчений також стверджує «…вітчизняне місцеве самоврядування опинилося в 

середовищі, де ще не сформоване громадянське суспільство, де панує 

державний патерналізм і ніяк не отримує розвитку «зародок» самоврядування – 

суспільна та підприємницька ініціатива. Тому за таких умов у громади як 

первинного суб’єкта місцевого самоврядування ще не сформувався 

об’єднувальний інтерес до самоорганізації, і воно (самоврядування), 

перескочивши стан сформованого громадянським суспільством «системного 

суспільного явища», набуло одразу ознак «організаційно структурованого 

інституту» з функціональними ознаками державного правління, а не 
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врядування» [80, с. 46-47]. Місцеве самоврядування стало сприйматися як 

своєрідне владне «перегрупування», спричинене крахом Радянського Союзу. 

Така оцінка супроводжується відсутністю: повноправних територіальних 

громад, реальної здатності місцевих жителів здійснювати керівництво 

новоутвореними «органами місцевого самоврядування», відповідальності за 

загальний стан справ у громаді, будь-якого контролю з боку жителів громади, 

дієвого органу, що мав би істотну перевагу у прийнятті рішень (більшість 

рішень приймалося одноосібно), несформованністю дієвого інституту місцевих 

виборів, численними втручаннями у виборчий процес органів державної влади, 

зокрема, щодо його альтернативності. Окрім цього, досить часто, зверхність та 

«грамотність» вчорашніх партпрацівників – новоспечених керівників – зводила 

наніцеь будь-які прояки громадської ініціативи. Тому за такого стану справ, 

діяльність місцевого самоврядування просто не могла бути ефективною і на 

тривалий час сформувала відповідну думку громадскості.  

Так, за результатами соціологічного опитування, проведеного в березні 

2013 року соціологічною службою Центру Разумкова у 132 населених пунктах 

України сільського та міського типу, на питання: «Чи підтримуєте ви діяльність 

органів місцевого самоврядування?», позитивно відповіли тільки 12,1 %, 

негативно – 32 %, а погодилися із окремими заходами 44,7 % [193]. Така 

статистика свідчить про слабкий розвиток місцевого самоврядування в Україні, 

а головне – відсутність належної комунікативної взаємодії між органами 

місцевого самоврядування та населенням. 

Ознакою несформованості територіальних громад сьогодні в Україні є 

надзвичайно низький рівень громадської участі мешканців у житті громади, їх 

готовності самостійно відповідати за вирішення місцевих проблем. Саме 

відповідальність є своєрідним індикатором сучасного становища 

територіальної громади. Вона розкривається О. Батановим як своєрідна 

формула: «під свою відповідальність». Це трактується як не обов’язок 

територіальної громади нести колективні витрати, а обов’язок ефективно 

здійснювати власні, визнані державою самоврядницькі права. Вона означає, що 
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байдуже ставлення жителів територіальних громад до того, кого вони обирають 

в органи місцевого самоврядування, небажання та невміння брати участь в 

організаційних формах контролю за місцевою владою, відсутність активного 

співробітництва та соціальної солідарності мешканців, призводить до низького 

рівня добробуту основної маси населення в селі, селищі місті. Територіальна 

громада відповідає сама перед собою і на кожного мешканця покладається 

частка цієї відповідальності [18, с. 7]. 

Результати соціологічних опитувань показують, що жителі громад 

переважно не відчувають власної відповідальності на місцях. Зокрема, на 

запитання «Чи несете Ви особисту відповідальність щодо стану справ у вашому 

місті чи селі?» більшість опитаних відповіли негативно – 59,9 %. Лише 3,5 % 

респондентів дали ствердну відповідь, а 24,6 % визнали, що несуть часткову 

відповідальність. Тому, ключовою проблемою у розвитку місцевого 

самоврядування в Україні є неготовність суспільства до самоврядування [205, с. 

50]. Це є свідченням повної невідповідності характерних автентичній громаді 

рис, особливо духовно-ціннісних (Див. Табл. 2.1), що є ідеологічною основою її 

формування. 

Разом з цим слід зазначити, що при впровадженні місцевого 

самоврядування не було взято за основу архетип української громади, 

автентичність внутрішніх міжгрупових та міжособистісних зв’язків, алгоритм її 

самоорганізації та здатності до самозбереження [47, с. 33].  

Крім того, відсутність тотального громадського контролю за змістом 

законодавчих норм, спричинена умовами впровадження інституту місцевого 

самоврядування та відносно низька обізнаність населення у цій сфері, 

спричинили проблеми правового характеру. 

Насамперед йдеться про те, що Закон України Про місцеве 

самоврядування в Україні» [168] регулює місцеве самоврядування на всіх 

рівнях і одночасно впроваджує їх в управлінську практику. Також відсутній 

нормативний поділ на самоврядування в селі та місті. 
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Чинні НПА не містять механізмів реалізації повноважень місцевими 

державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування. 

Неврегульованність статусу посадових осіб місцевого самоврядування, 

зумовлюють необхідність внесення зміи до законів України «Про місцеві 

державні адміністрації» [169], «Про місцеве самоврядування в Україні» [168], 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» [174].  

Наступною проблемою є відсутність єдиного закону, що регламентував 

би процедуру взаємовідносин органів влади та громадян. Такий документ мав 

би визначати право і обов’язок органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, спрямовувати свою діяльність на задоволення потреб людини. 

Також невід’ємною нормою такого закону став би перелік обов’язкових послуг, 

що супроводжувався визначенням стандарту їх якості [190, с. 42]. 

Недосконалість законодавства у сфері місцевого самоврядування 

призводить до виникнення проблем інституційно-організаційного забезпечення 

[47, с. 34]. В досліджені вони розглядаються в площині адміністративно-

територіального устрою України, що у свою чергу потребує системних змін, 

адже має низку власних недоліків, а саме: 

- порушення принципу компактності адміністративно-територіальної 

одиниці (існування анклавів: місто у місті, у місті – район, у районі – населений 

пункт) [180, с. 20]. Досить часто, ще в радянські часи при виконанні планів 

п’ятиліток, здійсненні масових забудов, зведенні стратегічних об’єктів було 

порушено компактність адміністративно-територіальної одиниці. Як наслідок 

утворилися анклави, поселення у промислових зонах тощо. Тобто, не було 

враховано досвід вибору місця розташування українських поселень, де 

вибиралися найбезпечніші та найзручніші умови поселення з огляду на 

рельєфні, ландшафтні, кліматичні, ресурсні особливості місцевості; 

- надмірна подрібненість адміністративно-територіальних одиниць на 

низовому рівні (станом на 1.01.2017 р. реальна кількість сіл – 28 377, селищ – 

885, міст 460, а сільських рад (станом на 1.01.2015 р. – 10 279) [72]. Не дивлясь 

на розпочатий процес об’єднання територіальних громад, залишена ще із 
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радянських часів їх територіальна основа із слаборозвиненою інфраструктурою, 

позбавляє органи місцевого самоврядування ресурсної можливості надавати 

населенню якісні освітні, медичні, соціально-культурні та ініші послуги; 

- конституційно невстановлений принцип повсюдності місцевого 

самоврядування. Це дало можливість на рівні окремих законів поширити 

юрисдикцію органів місцевого самоврядування лише на земельні ділянки під 

населеними пунктами. При цьому, як вже зазначалося, земельні угіддя 

сільськогосподарського призначення не можуть складати матеріальну основу 

місцевого самоврядування у сільських територіальних громадах, що негативно 

впливає на формування дохідної частини місцевих бюджетів [90, с. 27]. 

- невизначеність процедур і відсутність чітких критеріїв утворення 

районів, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ і міст [180, с. 20]. 

Сьогодні допускається входження однієї територіальної громади до складу 

іншої і одночасно навпаки. Так, в промислових та курортних зонах, досить 

часто села, селища та навіть окремі міста включаються до складу міських рад, а 

це сприяє ухваленню органами місцевого самоврядування взаємно 

суперечливих рішень [90, с. 25]. 

- недосконалість (у багатьох випадках – відсутність) визначених на 

місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць [180, с. 20]. Це один із 

небагатьох аспектів, що залежить від місцевого досвіду територіального 

розподілу, тобто першочергово на його вирішення має впливати не тільки 

законодавство, а й місцеві традиції. Цей аспект міг регулюватися статутами 

територіальних громад. 

- суперечливо визначений статус об’єднань мешканців кількох сіл (вони є 

суб’єктами місцевого самоврядування, але не зазначені серед елементів 

адміністративно-територіального устрою) та районів у містах (населення яких 

визнане територіальною громадою, але позбавлене права на управління 

комунальним майном) [90, с. 25-28]. Діюча система місцевого самоврядування 

в Україні призвела до порушення організації управління у великих містах. 

Мова йде про міста з районним поділом, де районні в місті ради не можуть 
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належним чином вирішувати проблеми населення своїх районів, адже коло 

повноважень районних у місті рад визначається міськими радами за 

залишковим принципом. На відміну від жителів сільських територіальних 

громад, що є носіями права на місцеве самоврядування, жителі районів у містах 

не мають такого права. Хоча при цьому вони за демографічними, соціально-

економічними та іншими показниками не поступаються містам обласного 

значення [27, с. 75]. 

Також в межах інституційно-організаційного аспекту не можна оминути й 

аднімістративну картину сільських, селищних та міських рад. На думку 

дослідника В. Борденюка, «місцеве самоврядування на рівні територіальних 

громад сіл, селищ, міст представляє собою своєрідну «міні-президентську 

республіку», в умовах якої представницькі органи фактично не мають 

можливості впливати на виконавчі органи, сільських, селищних, міських голів. 

Голова, який за результатами виборів автоматично стає керівником відповідної 

ради та її виконавчого органу, незалежно від розкладу політичних сил в раді, 

може блокувати будь яке рішення як представницьких, так і виконавчих органів 

з будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування» [28, с. 

211-212]. 

В Україні до цього часу не є обов’язковою фахова освіта чи попередня 

підготовка чиновників, особливо коли йдеться про виборні посади. 

Неврахування такого важливого аспекту при впровадженні місцевого 

самоврядування та в поєднанні із проблемами інституційно-організаційної 

групи спричинило низку проблем кадрового забезпечення.  

Окрім досить низького рівня підготовки, компетентності службовців, 

величезна кількість територіальних громад вимагає утримання громіздкого 

штату службовців, що не завжди можуть ефективно вирішувати нагальні 

проблеми через незбалансованість фінансових механізмів забезпечення 

самостійності місцевих громад [47, с. 34]. 

Занадто високим залишається рівень корупції в органах місцевого 

самоврядування. Так, у 2015 році почастішали випадки вимагання хабарів для 
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отримання кредиту чи позики в державній установі (із 6,7% до 21,5%), під час 

звернень щодо приватизації, володіння та користування землею (із 32,0% до 

39,4%), під час звернень до судової системи (з 26,3% до 32,9%) та до державних 

нотаріусів (з 11,1% до 16,4%) [195]. 

Ще однією проблемою місцевого самоврядування є невідповідність між 

штатним розписом та колом обов’язків посадової особи. Сьогодні досить часто 

спостерігається надмірна перевантаженість державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, які змушені виконувати значно 

більше обов’язків ніж передбачено посадовою інструкцією. Це трапляється 

тоді, коли одна особа (не будучи державним службовцем чи посадовою особою 

місцевого самоврядування) змушена поєднувати дві або кілька посад і при 

цьому виконувати зовсім різні функції, що складають як власну, так і 

делеговану компетенцію. А це призводить до переобтяженості службовця і 

негативно позначається на виконання роботи. 

Рівень кваліфікації службовців в значній мірі впливає також на якість 

функціональної складової, що полягає у вірній координації дій, забезпеченні 

виконання відповідних завдань. 

У статтях 118 та 143 Конституції України передбачається можливість 

взаємного делегування окремих повноважень органів виконавчої влади органам 

місцевого самоврядування і навпаки [104]. А подальша визначеність видів 

делегованих повноважень відбувається шляхом законодавчого закріплення. 

Сьогодні правові основи делегування повноважень закладені Конституцією 

України, Законами «Про місцеве самоврядування в Україні» [168] і «Про 

місцеві державні адміністрації» [169]. 

Конституція України припускає можливість виконавчої влади надавати 

окремі повноваження органів місцевого самоврядування. Зазначене 

конституційне положення конкретизовано в цих законах. Згідно з цим 

суб’єктом делегування повноважень місцевого самоврядування можуть бути 

органи виконавчої влади. Також слід зазначити, що відповідно до Закону 
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України «Про місцеве самоврядування в Україні», у свою чергу обласні і 

районні ради делегують повноваження районним державним адміністраціям. 

Слід визнати, що недосконалість правової бази взаємного делегування 

повноважень місцевих державних адміністрацій і органів місцевого 

самоврядування призвело до того, що: по-перше, місцеві органи виконавчої 

влади здійснюють невластиві їм повноваження, що за своєю природою 

спрямовані на реалізацію насамперед інтересів відповідних територіальних 

громад [52, с. 53]. Наприклад, відповідно до статті 13 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» до переліку питань, що вирішуються місцевими 

державними адміністраціями входять питання соціально-економічного 

розвитку відповідних територій [169], а стаття 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», проголошує, що забезпечення збалансованого 

економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективне 

використання природних, трудових і фінансових ресурсів є прерогативою 

органу місцевого самоврядування [168], але в свою чергу районна рада згідно з 

ст. 44 цього ж закону делегує таке повноваження, що належить до сфери 

відання місцевих державних адміністрацій. Виходить, що районні ради, 

представляючи спільні інтереси територіальних громад, довіряють 

повноваження, що вже мають місцеві державні адміністрації і залишається в 

органах місцевого самоврядування; по-друге, виконавчі органи місцевого 

самоврядування здійснюють більше делегованих, ніж власних самоврядних 

повноважень [144, с. 127]. 

Залишки адміністративно-командного стереотипу управління, що сприяє 

злиттю в розумінні і практичній реалізації суті власних та делегованих 

повноважень органів місцевого самоврядування, призводять до того, що обидва 

види повноважень сприймаються як єдине ціле і часто виникає плутанина, яка 

позбавляє системності та зводить нанівець установлений алгоритм їх 

виконання. 

Споживачі адміністративних послуг (громадяни) не розуміють того, хто і 

яким чином задовольняє їхні потреби: органи державної влади чи місцеве 
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самоврядування. В результаті це виключає у їх сприйнятті існування місцевого 

самоврядування як виду окремої влади, що вельми успішно поглинається 

державою і залежить від неї «на кожному кроці». Тому досить часто не 

розуміючи ініційованої державою політики, громадяни звинувачують 

представників місцевої влади [52, с. 53]. 

Якщо брати за основу Європейську хартію місцевого самоврядування, то 

відповідно до ч. 3 ст. 4 цього докуманту, «функції місцевого самоврядування 

мають здійснюватися переважно тією владою, що знаходиться найближче до 

громадян і має з ними найтісніший контакт [83]. Та на сьогоднішній день 

значна кількість повноважень як державної виконавчої влади, так і місцевого 

самоврядування виконуються далеко не наближеними до громадян органами. 

Наприклад, сільські селищні ради, що знаходяться найближче до громадян, за 

винятком одного соціального працівника, не займаються питаннями 

соціального захисту відповідних верств населення. 

Відомо, що однією із найважливіших гарантій існування місцевого 

самоврядування, виконання його завдань та функцій є самостійне формування, 

затвердження та виконання місцевих бюджетів. Як відмічають вчені 

М. Баймуратов та А. Григор’єв, саме тому Конституцією України закріплено 

положення відповідно до якого органи місцевого самоврядування мають 

встановлювати місцеві податки і збори [12, с. 61]. Потреба у місцевих фінансах 

має теж формуватися й вирішуватися в межах місцевого бюджету, тобто знизу. 

Сьогодні перші кроки до цього зроблені, однак все ж ще спостерігається значна 

централізація у бюджетному процесі. 

За діючим законодавством на місцеві бюджети перекладається лише 

відповідальність. Органи місцевого самоврядування по-старому не мають 

впливу на розподіл і використання субвенцій та цільових дотацій. Також 

виділяються кошти непропорційно та нерівномірно, при цьому відчутний 

суб’єктивізм [152, с. 50]. Таким чином все це негативно впливає на соціально-

економічний розвиток територіальних громад та окремих регіонів в цілому. 
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Також організаційно та фінансово неспроможними є органи місцевого 

самоврядування районів та областей (районні та обласні ради), які лише 

перерозподіляють дотації між територіальним громадам та затверджують 

бюджети, проекти яких підготовлені місцевими державними адміністраціями 

[90, с. 27]. На думку експертів Ради Європи, бюджетна система України 

побудована таким чином, що «власні адекватні фінансові ресурси» настільки 

непередбачувані і залежні від рішень центральних органів, що органи місцевого 

самоврядування не можуть розглядати власні бюджети до остаточного 

прийняття державного бюджету [82]. Останнім часом в цій сфері відбуваються 

певні зрушення, проте місцеві бюджети залишаються ще достатньо залежними 

від органів державної влади. 

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом 

ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на 

реалізацію бюджетних програм, на кількість мешканців чи споживачів 

соціальних послуг тощо». Це означає, що базою розрахунків є не вартість 

виконання функцій, а виділена державою частка консолідованого бюджету, яка 

зазвичай покриває лише захищені статті. 

Також законодавство не передбачає механізму і процедури обрахунку 

витрат, необхідних для виконання делегованих повноважень. В державному 

бюджеті відсутня стаття трансфертів органам місцевого самоврядування на 

виконання делегованих повноважень або віднесення на ці цілі певних податків 

(частини податків) [82]. Тому досить часто можна спостерігати значну кількість 

повноважень що делегуються, але їх виконання не забезпечується фінансово 

[47, с. 34]. А це призводить до незадоволення інтересів громадян, невиконання 

планових показників, що штовхає місцеве самоврядування на порушення 

законодавства. Тому часто трапляється, що проблему фінансового забезпечення 

поперебирає на себе орган місцевого самоврядування [52, с. 53]. Відповідно до 

пункту сьомого статті 34 (делеговані повноваження) Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», органам місцевого самоврядування 

делегується організація проведення оплачуваних громадських робіт [168], а 
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одним із джерел їх фінансування є місцевий бюджет [161], що далеко незавжди 

може собі дозволити подібні видатки. Та потребуючи проведення благоустрою 

територій, місцеві ради використовують це повноваження як механізм 

організації благоустрою населених пунктів і проводять його фінансування. 

На жаль, але сьогодні проблематично виконуються навіть власні 

повноваження органів місцевого самоврядування. Наприклад, одне із 

найболючіших питань села, яке із розпадом колективних 

сільськогосподарських підприємств, набуло особливої очевидності – стан 

сільських доріг, що раніше «безобліково» ремонтувалися за рахунок колгоспу. 

Сьогодні ця проблема набула особливої ваги, вирішення якої залежить не 

тільки від наявності коштів, але й володіння належною матеріально-технічною 

базою. Відповідно до статтв 91 Бюджетного кодексу України, такий ремонт 

може здійснюватися із спеціального фонду місцевого бюджету [31], а тому 

володіючи не завжди досттніми коштами та за відсутності матеріально-

технічних засобів, орган місцевого самоврядування змушений шукати 

підрядчика з відповідною ліцензією. 

Серед величезної кількості проблем місцевого самоврядування слід також 

звернути увагу на неможливість фінансування загальної середньої освіти, 

утримання місцевої міліції тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3  

Схема послідовної залежності сучасних проблем місцевого 
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Попри все те, що сьогодні значна частина власних податкових 

надходжень залишається за місцевими бюджетами і проблема фінансових 

ресурсів вже не є такою гострою, сучасна модель місцевого самоврядування все 

ж не цілком задовольняє суспільні потреби. Українські політичні діячі, 

науковці та практики дають негативну оцінку сучасному стану розвитку 

місцевого самоврядування в Україні. Зокрема, як зазначав О. Слобожан, він не 

відповідає демократичним принципам організації влади і стримує соціально-

економічний розвиток територіальних громад та становлення місцевої 

демократії [191, с. 178]. На сьогоднішній день ситуація кардинально не 

покращилася: в громадах бракує ціннісно-ідеологічного та організаційно-

кадрового забезпечення. 

Проведений аналіз показав, що законодавча регламентація інститційно-

ресурсної складової не створює належних умов для розвитку місцевого 

самоврядування. Тому, на наш погляд тільки поступове вирішення окресленого 

в дослідженні логічного ланцюжка проблемних груп (Див. Рис 2.3.), сприятиме  

ефективній розбудові інституту місцевого самоврядування. 

Отже, дослідження показали, що значна частина сучасних проблем 

місцевого самоврядування складають своєрідну ієрархічну структуру 

взаємозалежних між мобою елементів і першочергово спричинені 

неврахуванням національних традицій врядування в процесі становлення 

територіальних громад. 

Сучасне проведення реформи територіальної організації влади 

формалізорано у низці НПА, спрямованих на зміну організаційної, 

територіальної та фінансової основи місцевого самоврядування. Зважаючи на 

вищезазначене, можна виділити ще один період розвитку місцевого 

смоврядування в Україні – період сучасних реформ.  

Тому обґрунтування правової основи та доцільності втілення у зміст 

сучасних перетворень нових моделей місцевого самоврядування, розроблених 

на основі національних традицій врядування, є наступним кроком нашого 

дослідження. 
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Висновки до розділу 2 

 

Доведено, що сформована протягом тривалого часу громада стала 

оптимальним середовищем розвитку національних традицій врядування. В 

дослідженні це ілюструється змістовним поєднанням духовно-ціннісного та 

територіального компонентів якісної складової громади в умовах здійснення 

управлінських процесів. 

В дослідженні визначено принципи територіального формування 

громади, а саме: торговельно-промислової і духовної концентрації населення 

(за основу взято зайнятість і морально-етичні основи духовних цінностей 

населення) та визначення меж автохтонних громад шляхом від’єднання 

територій міст з магдебурзьким правом (зміна у системі соціальних відносин). 

В результаті здійснення порівняльного аналізу порівняльного аналізу 

особливостей управлінських культур, що склалися на теренах сучасної України 

в конкретну історичну епоху, визначено: ціннісно-ідеологічний, правовий, 

інституційно-організаційний, функціональний, кадровий та ресурсний архетипи 

національних традицій врядування.  

Проведення першого етапу порівняльного аналізу ціннісно-ідеологічних, 

інституційно-організаційних, кадрових, функціональних та ресурсних 

особливостей управління, дало можливість виокремити архетипи національних 

традицій врядування.  

Разом з тим, ретроспективний аналіз у Західноукраїнському та 

Наддніпрянському регіонах надав змогу виокремити та порівняти регіональні 

особливості врядування. 

Враховуючи особливості розвитку української історії, формування 

традицій врядування, що мали різну територіально обумовлену основу. 

Наприклад, якщо західноукраїнська управлінська модель означає колегіальність 

та обмеженість повноважень очільника громади, то на території 

Наддніпрянщини – значно сильнішим був вплив керівника. 
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Згруповано сучасні проблеми місцевого самоврядування в Україні за 

наступними напрямками, а саме: проблеми ідеологічного характеру, проблеми 

правового аспекту у сфері місцевого самоврядування, проблеми організаційно-

інституційного забезпечення, кадрові та функціональні проблеми, а також – 

ресурсного забезпечення. 

Встановлено, що вищеназвані проблеми перебувають між собою у 

причинно-наслідковому зв’язку.  

З огляду на вищевикладене в рамках дослідження, однією із причин 

виникнення проблем місцевого самоврядування, є неврахування досвіду 

національних традицій врядування, їх регіональних відмінностей, що можуть 

стати ідеологічною основою для розроблення адаптивних моделей місцевого 

самоврядування в окремих частинах України. 

Зокрема, йдеться про слабкість комунікативного зв’язку жителів громади 

із органами місцевого самоврядування, а отже, практичну відсутність 

відповідальності за загальний стан справ на місцях. Це впливає не тільки на її 

організаційну, кадрову та функціональну складову, а й ресурсне забезпечення 

громад. 

Основні положення і результати другого розділу опубліковані автором у 

5-х [35, с. 105], [36, с. 49], [39], [52, с. 53], [53, с. 144, 145] наукових фахових 

виданнях, та у 4-х публікаціях [42], [45, с. 199], [47, с. 33, 34], [49, с. 48] у 

матеріалах науково-практичних конференцій. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ВІДТВОРЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ВРЯДУВАННЯ 

 

У розділі досліджено проблеми та особливості впровадження змін в 

системі місцевого самоврядування України в контексті сучасних перетворень; 

запропоновано внесення змін до конкретних правових документів; 

обґрунтовано підходи до моделювання системи місцевого самоврядування на 

основі автентичних управлінських особливостей в контексті сучасних 

перетворень; розроблено нові моделі місцевого самоврядування з урахуванням 

національних традицій врядування. 

 

3.1. Проблеми та особливості впровадження змін в системі місцевого 

самоврядування України  

 

На сьогоднішній день в Україні триває реформа місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади. З метою створення 

відповідних умов її проведення, за останні роки було напрацьовано значну 

нормативно-правову базу. Однак, прагматичність задекларованих норм нерідко 

наштовхується на певне стримування процесу об’єднання територіальних 

громад (далі – ОТГ), необґрунтоване та незрозуміле «очікування» з боку 

окремих сільських та районних рад. Це проявилося в суперечностях при 

виконанні Перспективного плану об’єднання територіальних громад через 

неоднозначні позиції суб’єктів цього процесу [38, с. 128]. 

У перший рік прийнятого 5 лютого 2015 року Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» в Україні було створено 159 

ОТГ. З 1 січня 2017 року в Україні вже діяло 366 ОТГ, що перейшли на прямі 

міжбюджетні відносини з Державним бюджетом України. Після перших 

виборів 30 квітня 2017 року в Україні вже діяло 413 ОТГ. Після перших виборів 
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29 жовтня 2017 року – 614 ОТГ [71]. В ході Форуму регіонального 

економічного розвитку в умовах децентралізації, що відбувся у Вінниці 27 

жовтня 2017 року, перший заступник Міністра Мінрегіонбуду В. Негода 

зазначив, що із загальної кількості районів в Україні (490), у 308 відбулося 

об’єднання громад. У 103 районах об’єдналися більше половини місцевих рад. 

Є 14 районів, в яких всі громади об’єдналися, 9 районів – у форматі один район 

– одна громада. 29 ОТГ створилися в межах 2 або 3 районів у 19 областях [143]. 

Загалом, найбільшу кількість ОТГ створено у Тернопільській (36 ОТГ), 

Дніпропетровській (34 ОТГ), Житомирській (32 ОТГ), Хмельницькій (26 ОТГ), 

Львівській (25 ОТГ), Вінницькій та Запорізькій (по 24 ОТГ) областях. Сумарна 

частка перших трьох із зазначених регіонів становить чверть (24,6 %) всіх ОТГ 

країни. Водночас окремі регіони суттєво відстають у процесі формування ОТГ, 

серед них Київська (2 ОТГ), Харківська та Закарпатська (по 5 ОТГ) області 

[154]. На думку В. Негоди після виборів 29 жовтня та 24 грудня 2017 року в 

Україні буде 665 ОТГ, створених 3118 місцевими радами. В цих 665 ОТГ 

мешкають 5,7 млн. людей – 13,4 % від загальної кількості населення країни 

[143]. 

У 2018 році реформа продовжується. За словаки Г. Зубко, на початок 

року в Україні сформовано 698 об’єднаних територіальних громад, а саме: 665 

ОТГ в яких вже відбулись перші вибори, ще 33 громади очікують рішення ЦВК 

щодо призначення перших виборів [86]. 

Значним негативом для проведення реформи є вкрай неспиятлива 

ситуація в регіонах, що на думку О. Титаренка спричинена: різким зростанням 

трудової міграції з проблемних та депресивних територій; низькою активністю 

громадськості у процесах демократизації суспільства, вирішенні фінансово-

економічних, соціальних, екологічних і культурних проблем усталеного 

розвитку сільських територіальних громад; суттєве посиленням у містах 

обласного значення концентрації виробничих, фінансових, людських та інших 

видів ресурсів за рахунок периферії; загрозою дезінтеграції єдиного 

економічного простору України, зростанням тенденцій до замикання 



145 

 

  

регіональних економік, падіння рівня і якості життя населення тощо [201]. Це 

та низка інших факторів посприяли різкому скороченню населення сіл та селищ 

України. Так, тільки впродовж 1990–2016 рр. скорочення кількості сільського 

населення перевищило 4,9 млн. осіб і становило 25 % унаслідок депопуляції та 

міграції [202]. Тому при збереженні цієї тенденції, окремі сільські населені 

пункти можуть зникнути. 

Разом з тим, під час об’єднання територіальних громад виникла низка 

проблемних питань, а саме: процес створення об’єднаних територіальних 

громад переважно не має підтримки, а подекуди стикається зі спротивом з боку 

районних адміністрацій, місцевих рад та місцевих еліт; відсутнє належне 

кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування об’єднаних 

територіальних громад, спостерігається недостатність кваліфікації службовців 

місцевого самоврядування для виконання нових функцій; потребує 

опрацювання питання запровадження механізмів контролю за законністю 

рішень органів місцевого самоврядування та якістю надання населенню 

адміністративних та соціальних послуг тощо [154, с. 14-16]. Поряд із цим 

невирішеною до кінця є ще питання щодо утворення ОТГ на базі міст 

обласного значення. Також не зовсім враховано дворівневу структуру ОТГ – на 

базовому рівні, зокрема, потребує удосконалення правового регулювання 

статус старости села, селища шляхом законодавчого визначення кола його 

основних повноважень та розповсюдження цих повноважень на територію 

відповідного старостинського округу в ОТГ [71]. 

Разом із цим, в процесі реформи стало помітно, що негайного 

упорядкування потребує районний рівень, адже створення однієї громади в 

межах району зводить нанівець існування районної ради та різко знижує 

необхідність функціонування районної державної адміністрації. Влада вбачає 

вирішення цього питання в межах конституційного поля держави. Йдеться про 

прийняття парламентом рішення про зміну адміністративно-територіального 

устрою районного рівня на території всієї країни або на території окремих 

областей. Також розглядається питання щодо ліквідації окремих районів, де усі 
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територіальні громади об’єдналися в одну ОТГ, або створення одного району 

на базі двох – трьох [143]. 

Слід зауважити, що великі громади (у форматі: район – ОТГ), на наш 

погляд, не будуть ефективними. Адже, по-перше, йдеться про значну територію 

з відносно малою чисельністю населення (сьогодні українські села, особливо 

віддалені стали малочисельними). В таких громадах на основі ще радянської 

інфраструктури буде важко надавати адміністративні послуги населенню через 

віддаленість від центру, рятувальні служби не зможуть за належний час 

дістатися до окремих населених пунктів і саме головне – видатки місцевого 

бюджету будуть розподілятися за залишковим принципом щодо околиць такої 

ОТГ.  

По-друге, до складу великих ОТГ входитиме значно більша кількість 

старостинських округів – колишніх сільрад, керівники яких не будуть 

головними розпорядниками коштів. Все це істотно нагадуватиме колишній 

район, де всі старостинські округи також будуть потребувати дотації 

вирівнювання від ОТГ. Створюючи такі громади, ми повертаємося до 

стрімкого, але непродуманого виконання реформи, де ефективним може бути 

швидше адміністративно-командне управління, а не демократичне урядування. 

Це супроводжується значною територією та віддаленістю окремих населених 

пунктів від адміністративного центру громади. 

Проти надто великих ОТГ виступає сама громадськість окремих регіонів. 

Наприклад, населення Дніпропетровської області, де за результатами 

громадських обговорень було внесено зміни до Перспективного плану 

об’єднання ОТГ та збільшено їх кількість від 53 до більше 80 [216, с. 57-58]. В 

свою чергу такий стан речей свідчить про низький рівень залучення жителів 

територіальних громад до участі в реформі місцевого самоврядування. 

І це не дивно, адже в значній кількості територіальних громад процес 

обговорення особливостей реформи було залишено на рівні депутатських 

корпусів місцевих (здебільшого сільських) рад. Погана інформованість щодо 

сутності та змісту сучасних перетворень породжує байдужість та недовіру 
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серед жителів громади, що в недалекому майбутньому не може призвести до 

очікуваних результатів. Як вважає експерт Офісу реформ А. Фітьо, через різне 

бачення процесів об’єднання, впровадження реформи є складним і 

довготривалим. Люди бояться, що якщо з їхнього села заберуть школу чи 

сільраду, то й саме село незабаром зникне. На думку експерта, проблемним 

просування реформи є також з приводу небажання місцевих очільників 

втрачати владу [209].  

Отже, на основі вищезазначеного можна зробити висновок про 

відсутність дієвого впливу жителів територіальної громади як у сфері 

сільськогосподарських відносин [202], так і на проведення реформи місцевого 

самоврядування. Йдеться про обговорення і прийняття відповідних рішень 

колегіально в кожному населеному пункті: перспективи реформування слід 

обговорювати на місцевих віче, де спочатку громадськість слід 

проінформувати, а потім почути її думку щодо якості, меж та масштабів 

перетворень. 

Визначаючи умови впровадження сучасних перетворень, ще у 2015 році 

народний депутат України С. Кудлаєнко наголосив на необхідності створення 

доступного для громадян алгоритму роз’яснення щодо процесу об’єднання. З 

цією метою було висловлено готовність організувати навчальні семінари з 

питань адмінреформи та об’єднання громад [136]. Проте подібні заходи із 

залученням широкого кола громадськості відбулися далеко не в усіх населених 

пунктах України. А це означає, що не в повній мірі було використано 

громадський контроль, що є обов’язковою умовою забезпечення успішної 

реалізації нових моделей місцевого самоврядування. На думку М. Іжі та           

О. Радченка, контроль є потужним фактором залучення громадських активістів 

до процесів демократичного державотворення [89, с. 78]. 

Натомість Ю. Шаров вбачає успішну реалізацію сучасних перетворень у 

створенні територіальних громад, де житель не просто вважатиметься 

номінальним власником муніципальної власності, а набуде прав реального 

володіння й управління певною часткою корпоративної власності, 
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перетворюється на «акціонера» з відповідною ментальністю зацікавленої особи. 

За таких умов стає доцільним і вигідним брати участь в управлінні справами 

громади, чим досягається ефективна взаємодія місцевої влади, територіальної 

громади [215, с. 85-56]. Як зазначив народний депутат України С. Кудлаєнко: 

«Крім повноважень необхідно дати громадам і ресурс, а також максимально 

оптимізувати надання адміністративних послуг…» [136]. На наш погляд, таким 

ресурсом має стати не тільки матеріальна складова, а й сформоване почуття 

взаємодовіри та відповідальності серед жителів громади. 

В процесі об’єднання стали виникати й інші проблемні питання, що 

негативно позначилися на ставленні окремих громад до реформи. Наприклад, 

частина жителів села Стольне Менського району Чернігівської області 

обурюється через те, що їхнє село було завжди самодостатнім, а після 

об’єднання, коштами громади розпоряджається райцентр Мена [95]. Аналогічна 

проблема і в селі Кучинівка Сновської ОТГ тієї ж області. Тут стверджують, що 

через профіцит бюджету раніше вирішувалися усі нагальні проблеми села. А 

тепер слід просити та чекати. Жителі села готові реформуватися, але хочуть 

прозорості правил та доступності влади. На думку колишньої очільниці села 

В. Карась, депутати ОТГ не володіють ситуацією в селі і таким чином не 

можуть ефективно вирішувати місцевих спорів [95]. На наш погляд, такі 

проблеми виникають через об’єднання двох і більше самодостатніх ОТГ, що 

мали б стати центром інших (неспроможних) громад, а також до уваги не було 

взято специфіки історичного розвитку самих територій. Як зазначає, Ю. Шаров, 

проекти реформування територій повинні мати різні «шаблони» для врахування 

особливостей кожної території [215, с. 84]. На жаль, сучасний формат реформ 

не передбачає такої диференціації. 

Українським законодавством визначено ту ОТГ спроможною, що 

створена навколо центру, визначеного Перспективним планом територіальних 

громад, і в ній повинно проживати не менше половини мешканців від кількості, 

передбаченої Перспективним планом [71, с. 6]. Разом з тим, ще при розроблені 

самого Перспективного плану об’єднання територіальних громад слід було за 
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основу взяти принцип торговельно-промислової та духовної концентрації 

населення. Як вже зазначалося, суть його полягає у тяжінні окремих сіл до 

населених пунктів, де розміщувався ринок, було налагодженим певне 

промислове виробництво чи існував духовний центр. 

Громадськість окремих регіонів вважає, що реформі мала б передувати 

відбудова транспортної, комунікаційної та соціальної інфраструктури районів, а 

проведення децентралізації в реальних умовах зруйнує існуючу, створення якої 

в межах ОТГ потребуватиме значних асигнувань. Також об’єднання 

територіальних громад поставить в нерівні умови населені пункти ОТГ, що 

призведе до небажаних наслідків [23]. В такому випадку важко не погодитися з 

цим, однак, твердження щодо запозичення змісту діючої реформи в Польщі [22] 

слід трактувати менш категорично. Адже спільні історичні умови формування 

українських і польських управлінських особливостей та успіх реформи 

місцевого самоврядування в Польщі, доводять значущість національних 

традицій врядування при проведенні сучасних перетворень в Україні. 

В ході історичного розвитку сформовані поселення в Україні 

забезпечували свою самодостатність впродовж кількох століть. Тому, сьогодні, 

їх дотаційність, низька економічна активність є наслідком не стільки 

неспроможності територіальних громад, скільки наявності інституційних 

бар’єрів, що не дозволяють реалізувати їх економічний потенціал як суб’єктів 

господарювання [128, с. 8]. Так, в процесі сучасних перетворень у сфері 

місцевого самоврядування сформувалися істотні загрози безпеці 

функціонування та розвитку територіальних громад в Україні. В рамках 

дослідження розглянемо окремі з них. 

Насамперед це те, що територіальні громади не набули в Україні 

правосуб’єктності і, відтак, не можуть стати повноцінними суб’єктами 

ринкових, соціальних, економічних, адміністративних, політичних відносин, 

що посилює ризик їх інституційної неспроможності. Замість територіальних 

громад статус юридичної особи, а також усі права і повноваження збереглися за 

відповідними місцевими радами, що й є фактичними власниками комунального 
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майна, володіють усіма владними повноваженнями. У розвинених країнах 

місцеві ради чи виконавчі комітети не є юридичними особами, а лише органами 

самоврядування, що не набувають статусу юридичної особи (аналогічно, як у 

публічному акціонерному товаристві: правління – найнятий адміністративний 

апарат для управління діяльністю створеної юридичної особи в інтересах її 

засновників) [128, с. 2]. Як зазначено в попередніх розділах дослідження, 

своєрідним адміністратором в давній українській громаді був князь, який 

обирався із числа селян. Йому надавалося майно та земля, що оподатковувалася 

[118, с. 190]. Крім того, князь був військовозобов’язаний та разом із родиною 

був зобов’язаний виконувати рішення громади [213, с. 87]. На нашу думку, 

автентична територіальна громада в досить примітивній формі володіла вже 

правом правосуб’єктності. 

Разом з тим, порушений механізм закріплення права комунальної 

власності. Внаслідок цього територіальні громади не спроможні капіталізувати 

наявний ресурсний потенціал. Невизначеність правового статусу об’єктів 

комунальної власності зумовлює непублічність і непрозорість інформації про 

них, нераціональне та неефективне їх використання, а, отже, низький рівень 

інвестиційної привабливості [128, с. 3]. Як зазначено вище, в основі суспільної 

організації давньої української громади була саме публічність та відкритість, 

що досить часто (особливо під час виборів) сприймається як механізм 

здійснення врядування, запорука його ефективності [37, с. 135]. 

Крім того, наявність обмеженого доступу, істотні бар’єри капіталізації 

ресурсного потенціалу територіальних громад і, відповідно, дотаційність та 

неможливість забезпечити їх економічний розвиток. Це означає, що в Україні 

більшість територіальних громад на цей час позбавлена ресурсів розвитку, 

насамперед це стосується землі та податкових надходжень [128, с. 4-5]. 

Зважаючи на викладене у першому розділі дисертації, самодостатність 

автентичної громади ґрунтувалася на общинній власності. Не потребуючи 

зовнішніх зв’язків, громада мала повну ресурсну незалежність [51, с. 78]. 
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Сьогодні незважаючи на те, що розпочався процес передачі земель за 

межами населених пунктів у розпорядження територіальних громад, є 

проблеми в податковій сфері. Так, перед запровадженням бюджетної реформи 

до державного бюджету спрямовувалося 80 % платежів, а у 2014 р. – 82 %, що 

сприяє тільки посиленню централізації і подальшій деградації територіальних 

громад, особливо сільських, та їх фінансовій неспроможності. Крім того, 

надмірна фінансова залежність територіальних громад від міжбюджетних 

трансфертів перетворює останні на інструмент неофіційного тиску центральних 

органів управління на громади для стимулювання їх об’єднання, 

трансформуючи так зване «добровільне об’єднання територіальних громад» в 

процесі адміністративно-територіальної реформи на примусове [128, с. 6]. 

Відповідно до «Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні», на кожному рівні адміністративно-

територіального устрою функціонують відповідні органи місцевого 

самоврядування та представництва (представники) виконавчої влади. Але на 

наш погляд, функціонування представництв (представників) окремих органів 

виконавчої влади на базовому рівні буде неефективним, адже подібне 

«двовладдя» не сприятиме ідеологічному формуванню та консолідації 

новоутвореної територіальної громади. Йдеться про розвиток громади на основі 

природного права, улаштування організаційно правових форм в залежності від 

місцевих традицій та регіональних особливостей. Тому інституційна 

присутність представництв окремих органів державної виконавчої влади може 

негативно позначитися на якості місцевого розвитку. 

Крім цього, наведена в Концепції структура місцевого самоврядування, 

що передбачає: базовий (адміністративно-територіальні одиниці – громади); 

районний (адміністративно-територіальні одиниці – райони); регіональний 

(адміністративно-територіальні одиниці – Автономна Республіка Крим, області, 

мм. Київ і Севастополь) [182] рівні не враховує дворівневої структури ОТГ – на 

базовому рівні та не визначає межі територіального охоплення – на районному 

та регіональному рівнях. 
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Впровадження нових моделей місцевого самоврядування вимагає 

внесення відповідних змін до Конституції України, а саме: статтю 140 (абзац 4.) 

слід викласти у такій редакції: «Територіальними громадами окремих регіонів 

можуть впроваджуватися Галицька та Січова моделі місцевого самоврядування. 

Особливості здійснення місцевого самоврядування за цими моделями 

визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення», 

територіальна громада одного чи кількох сіл, що мають об’єднуватися 

зводиться до назви «мікрогромада» [171]. Проте, в дослідженні ми практикуємо 

іншу назву такої структури – «верв», що є автентичною та застосовуватиметься 

при розробці нових моделей місцевого самоврядування.  

Базовий рівень місцевого самоврядування формується на основі Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [165]. Тут 

передбачається створення суміжних територіальних громад з урахуванням 

історичних, природних, етнічних, культурних та інших чинників, що впливають 

на стійкість новоутвореної громади. Але при створенні компактних 

територіальних громад, все ж не в повній мірі розкрито принципи їх 

об’єднання. 

Разом з тим, спочатку новоутворена посада старости передбачала 

виконання своїх функцій на основі контракту, укладеним з виконавчим 

комітетом ради [165]. При цьому не зовсім зрозумілою була суть такої угоди, 

адже староста обирається сільською, селищною, районною у місті громадою, а 

тому є посадовою особою місцевого самоврядування. З іншого боку, договірну 

основу передбачають національні традиції врядування.  

Разом із цим, суттєво проливає світло на організаційно-правовий статус 

старости прийнятий 09 лютого 2017 року Закон України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо статусу старости села, селища». За цим 

документом староста вже є виборною посадовою особою, а про договірну 

основу не йдеться [162]. Трактування відповідно до національних традицій 
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врядування має передбачати «вибори посадової особи із подальшим 

укладанням з нею договору».  

Також в новому законодавстві не зовсім чітко розмежовано поняття 

«територіальна громада» та «об’єднання територіальна громада» – ОТГ. Як 

відомо, природнім утворенням є громада одного населеного пункту [165]. 

Сучасні ж територіальні громади кількох поселень – сільради є наслідком 

політики адміністративного устрою ще Радянського Союзу. Отже, природне 

право об’єднуватися мають громади окремих поселень. Це означає, що 

старости можуть брати участь у засіданнях виконавчого комітету, 

представляючи інтереси конкретно сільських громад. Однак, сьогодні це вже 

гарантується законодавством [162]. 

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» теж містить 

не зовсім, на наш погляд, вірне трактування певних норм. Наприклад, рішення 

про надання згоди на організацію співробітництва приймається відповідною 

місцевою радою без попереднього обговорення сходом громади [175]. 

Національні традиції врядування передбачають прийняття таких важливих 

рішень вічевим сходом. 

Значну увагу в законодавстві слід також приділити статутам, що на 

сьогоднішній день в неповній мірі відображають специфіку та умови 

функціонування ОТГ. Тому частину першу статті 19 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» доповнити наступними словами: «Статут є 

головним нормативним документом, що визначає особливості діяльності 

органів місцевого самоврядування, органів державної виконавчої влади, 

фізичних та юридичних осіб, що розташовані в межах територіальної громади. 

Його зміст відображає унікальні особливості певної місцевості, її звичаї та 

традиції». 

Використання національних традицій врядування передбачає внесення 

суттєвих змін до діючої системи місцевого самоврядування. Так, статтю 5. 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доповнити частиною 

2. «Галицька система місцевого самоврядування складається з: верві (громада 
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села, селища, містечка, району в місті); громади (складається із певної кількості 

вервей); вічевої ради; війта; управи; старости (керівника верві, члена 

виконавчого комітету громади); інших виконавчих органів вічевої ради; рад 

волостей та земель; органів самоорганізації населення». 

Статтю 5. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

доповнити частиною 3. «Січова модеь місцевого самоврядування складається з: 

верві (громада села, селища, малого міста, району в місті); громади 

(складається із певної кількості вервей); ради громади; контрольної ради; 

голови; управи; старости (керівник верві, член виконавчого комітету громади); 

інших виконавчих органів ради; ради волостей та земель; органів 

самоорганізації населення. 

З метою впровадження нових моделей місцевого самоврядування слід 

доповнити Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» розділом 

«Галицька модель місцевого самоврядування», а також окремим розділом 

«Січова модель місцевого самоврядування». 

Окрім того, що пленарні засідання рад відповідно до діючого 

законодавства є публічними, національні традиції врядування передбачають 

залучення представників інших громад з метою обізнаності у справах сусідніх 

громад, запозичення досвіду тощо. Тому статтю 10. Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» доповнити абзацом наступного змісту: «На 

засіданнях вічевої ради та ради громади мають бути присутні представники 

сусідніх громад та місцевих органів державної виконавчої влади». 

Впровадження нових моделей місцевого самоврядування також 

передбачає охорону громадського правопорядку. Тому Закон України «Про 

національну поліцію» слід доповнити статтею про правовий статус пристава. 

Так, думку експерта Інституту політичної освіти О. Солонтая, реформа 

охоплює не всі сфери, наприклад, що стосується поліції, яка залишається 

непідконтрольна громаді [136]. 
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Враховуючи вищезазначене, специфіка адміністративної структури 

вимагає після остаточного формування базового рівня територіальних громад, 

прийняти окремий закон «Про волосне самоврядування». 

Вітчизняне законодавство, зокрема стаття 132 Конституції України 

дозволяє утворити асиметричну модель місцевого самоврядування, адже 

територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності 

державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні 

державної влади, збалансованості і соціально-економічному розвитку регіонів, 

з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і 

демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій [104]. Тому 

правове регулювання місцевого самоврядування має зосереджуватися у 

спільному віданні держави та її регіонів: вищі органи державної влади 

встановлюють загальні засади організації самоврядування, а громади на цих 

підставах розробляють конкретну модель самоврядування у своїх межах. 

Як підказує досвід, подібні моделі успішно були реалізовані у місцевому 

самоврядуванні Федеративної Республіки Німеччина та Російської Федерації, 

де було дотримано територіальної специфіки та управлінських особливостей 

кожного муніципального утворення і надано право та можливість громадам 

самостійно вирішувати питання власного життєзабезпечення. 

Впровадження нових моделей місцевого самоврядування, що 

враховуватимуть вищезазначені недоліки при об’єднанні громади, може 

здійснюватися тільки в умовах відсутності: розбіжностей з відповідною 

законодавчою базою; порушення балансу між розпорядчо-виконавською 

складовою; функціональної нездатності суб’єктів управлінського процесу 

забезпечувати послідовне та системне вирішення проблемних питань, і взагалі 

будь яких інших проявів субсидіарного дисонансу [52, с. 53]. Разом з тим 

попередження таких проблем визначається субсидіарним стандартом [52, с. 52-

55], сутність якого проявляється у змісті національних традицій врядування як 

відшліфованого століттями управлінського досвіду.  
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Наразі ефективне впровадження нових моделей місцевого 

самоврядування вимагає врахування зазначених вище недоліків та розгляду 

низки теоретичних і методологічних особливостей, обумовлених змістом 

національних традицій врядування. 

 

3.2. Дослідження підходів до моделювання сучасної системи місцевого 

самоврядування на основі автентичних управлінських особливостей 

 

Докладне вивчення змін в діючій системі місцевого самоврядування 

вимагає застосування методу моделювання, що дозволить наочно 

сконструювавши нові моделі, забезпечити вирішення наукового завдання. 

Однак, застосування такого підходу вимагає додаткового обґрунтування, 

розкриття і деяких уточнень теоретичного та методологічного спрямування. 

На нашу думку, окрім викладеного в Енциклопедії державного 

управління твердження, що на підставі відомих фактів методом гіпотез і 

аналогій можна побудувати певну модель [126, с. 385], слід обґрунтувати: 

територіальні особливості кожної моделі, географію їхнього розмежування; 

структуру; назви складових системи місцевого самоврядування, посадовах осіб 

та адміністративно-територіальних одиниць на кожному рівні. Особливу увагу 

слід приділити доведенню відношення нових моделей місцевого 

самоврядування як до сільських населених пунктів, так і до міських. 

Виходячи із аналізу, проведеного у першому розділі дослідження та 

враховуючи специфіку традицій врядування, можемо визначити територіальне 

охоплення Західної частини України. Географічно це стосується: Закарпаття, 

Східної Галичини, Північної Буковини, Північно-Західної частини 

Правобережжя і Західного Поділля. В умовах сучасного адміністративно-

територіального поділу, нову модель може бути впроваджено в межах 

Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, 

Хмельницької, Волинської та Рівненської областей.  
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Через утворення Галицько-Волинського князівства, що в подальшому 

мало тісні контакти із Західноєвропейськими державними утвореннями та 

перенесення центру формування української державності у ХІІІ столітті з Києва 

на Західноукраїнські землі [121, с. 45], усі вищезазначені українські етнічні 

території потрапили в орбіту їх культурно-цивілізаційного впливу. Як вже 

зазначалося, поряд із цим на українських територіях стали також розвиватися 

традиції волоського, польського та австрійського права. Їх симбіоз та принципи 

автентичних українських традицій, дають підстави стверджувати, що тут 

сформувалася окрема культура врядування. Тому, розроблену на її основі 

модель місцевого самоврядування доцільно назвати Галицькою. На її 

формування також вплинула суспільно-політична ситуація, що незважаючи на 

повноту князівської влади, була сприятливою для розвитку самоврядування в 

громадах, яку спричинила постійна боротьба за владу між князем та боярами. 

Подальше формування управлінських стереотипів на території 

Наддніпрянщини, як вже згадувалося, відбувалося в площині втрати 

націоналних традицій врядування. Це супроводжувалося руйнацією ціннісних 

та культурних надбань язичництва, прийняттям християнства і посиленням 

самодержавних позицій, впливом кочових народів, монголо-татарського іга, 

зокрема. В результаті цього сформувалася відповідна управлінська традиція, 

що увібрала в себе автентичну демократію віче та імпортоване самодержавство, 

знайшовши своє втілення в образі козацького врядування, релігійним оплотом 

якого стало православ’я. Тому саме на основі відродження традицій врядування 

у формі козацького устрою, що розвивався в Запорозькій Січі, спробуємо 

розробити нову модель місцевого самоврядування, яку слід назвати Січовою. 

Територіально ця управлінська традиція може бути запроваджена на 

Брацлавщині, Київщині, Поділлі, Середньому Подніпров’ї, Чернігівщині, 

Полтавщині, тобто, охоплюючи сучасні Вінницьку, Київську, Житомирську, 

Чернігівську, Сумську, Полтавську, Запорізьку, Кіровоградську, Черкаську 

частково Дніпропетровську та Харківську області. 
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При цьому слід розмежувати території, де можуть бути запроваджені 

Галицька та Січова моделі. Це можливо здійснити відповідно до сучасних меж 

між Житомирською, Вінницькою зі Сходу та Рівненською, Хмельницькою, 

Чернівецькою областями – із Заходу. 

Враховуючи історичну специфіку адміністративно-територіального 

поділу, розміри існуючих територіальних громад, районів та областей, 

особливості діючої системи місцевого самоврядування, слід в нових моделях 

місцевого самоврядування зберегти трирівневу структуру. В свою чергу 

територіальна громада має набути своєрідної двоступеневої структури, що 

складатиметься із: вервей – окремих населених пунктів та гроади, до складу 

якої вони входитимуть.. 

Така структура покликана забезпечити створення територіальних громад 

на базі значної кількості сільських чи селищних населених пунктів, а також 

створити умови для передачі існуючих проблем на той рівень, де вони мають 

виконуватися найефективніше. Отже, відповідна структура може забезпечити 

оптимальне виконання органами публічної влади наданих їм повноважень. 

Важливим аспектом дослідження є застосування у нових моделях назв 

структурних рівнів, елементів системи місцевого самоврядування, посад тощо. 

Першочергово повернемося до назв рівнів. Безсумнівно, сьогодні ми не можемо 

залишити діючі, успадковані ще від Радянського Союзу назви. Також багато 

виникає питань із назвами адміністративно-територіальних одиниць часів 

Російської і Австро-угорської імперії та Речі Посполитої. Тому спробуємо 

коротко обґрунтувати власну точку зору з цього приводу. 

Ще з часів утворення Київської Русі побутувала назва общини – «верв». 

Ніде в літературі більше не зустрічається автентичних аналогій назв общини 

окрім громада, мир, люди, село. Громада є досить загальним поняттям, а всі 

інші назви вживалися досить рідко і очевидно, що тільки в окремих поселеннях 

чи територіях. Тому в дослідженні вживається назва – верв. 

Ще з давніх часів на Русі вищою територіальною одиницею були 

племінні союзи (поляни, древляни, дреговичі, тиверці, уличі тощо) з центром у 
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великому місті. Як зазначає С. Саханєнко, з часів Володимира Великого 

утворювалися два види територіальних одиниць – землі-князівства, що 

формувалися навколо великих міст – центрів колишніх племінних союзів та 

волості (погости) з центрами у пригороді, на які поділявся великокнязівський 

домен (Київська земля) та домени інших князів, що отримували землі у власний 

уділ. Також вчений зазначає, що суверенізація князівств супроводжувалася 

подрібненням територіальних одиниць – колишні волості становилися уділами-

князівствами, а в їх межах створювалися дрібні волості. Утворене ж на теренах 

Київської Русі Галицько-Волинське князівство успадкувало її адміністративно-

територіальний устрій. 

Литовсько-польський період історії України ознаменувався утворенням 

найвищого територіального рівня воєводства. Другий рівень зводиться до 

назви повіт. Така назва існувала в адміністративно-територіальних поділах 

Великого князівства Литовського, Речі Посполитої та Російської імпері. 

Як відомо, успадковані назви адміністративно-територіальних поділів від 

козацької держави – Гетьманщини, Російської імперії, Австро-Угорської, 

Османської імперій та Румунії є полк, сотня, відповідно, округ, провінція, 

дистрикт, жуп, домінія, генерал-губернаторство, губернія, повіт та ін. Перші 

дві назви більше відповідають військово-політичному поділу, а інші – 

руйнують всі стереотипи, пов’язані із автентичними особливостями. Єдиною, 

успадкованою ще з часів Київської Русі назвою ланки в адміністративно-

територіальному поділі Російської імперії була волость. Однак, це вже була 

ланка іншого, майже найнижчого рівня. 

Отже, автентичними назвами адміністративно-територіального поділу є 

назви, уживані ще в часи Київської Русі. Це легко можна підтвердити досвідом 

авторів Конституції УНР від 29 квітня 1918 року, де вводиться 

адміністративно-територіальний поділ під назвами виборних рад та управ 

громад, волостей та земель [105]. Поняття «земля» слід розглядати в дещо 

іншій площині, відмінній, наприклад, від адміністративно-територіальної 

одиниці, що склалася в Німеччині. В дослідженні земля розглядається як 
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автентична сакральна основа буття наших предків. Враховуючи відсутність 

формалізації такої категорії в сучасному законодавстві, можна цілком 

погодитися з її інтерпретацією в якості назви третього рівня. Отже, цілком 

доцільно запропонувати в нових моделях наступну адміністративно-

територіальну структуру: земля, волость, громада, що в свою чергу склалається 

з вервей. 

Далі свого обґрунтування та пояснення вимагають окремі складові 

системи місцевого самоврядування. Посилаючись на аналіз, проведений у 

попереднх розділах, слід визначити наступні назви елементів, визначених у 

нових моделях, що передбачають:  

- верв (село, селище, район у місті); Відповідно до енциклопедії з 

державного управління, верв була сільською територіальною общиною в 

Київській Русі, що об’єднувала населення одного або кількох селищ [33, с. 28]. 

Тому у нових моделях вона трактуватиметься як основна ланка базового рівня 

місцевого самоврядування;  

- віче (старослов’ян. вЬче від дієслова віщати) – народні збори 

територіальної громади населеного пункту чи реґіону, через який народ 

проявляє свою волю у прийнятті важливих державних рішень [56, с. 75]. В 

моделях виступає як загальні збори громадян за місцем проживання; 

- війт в автентичному розумінні був вищою посадовою особою [33, с. 

37.]. В нашому випадку відсутність значних повноважень не зовсім відповідає 

його історичному статусові, але в дослідженні війт ототожнюється із князем 

громади (мав значно обмежені громадою повноваження) і залишається 

центральною фігурою); 

- управа визначається як установа, що займалася суспільними, становими 

та адміністративними справвами. В дещо іншій інтерпретації управа є керівним 

органом певної установи, організації, якогось підприємства. Також цей термін 

можна ще інтерппретувати за І.Франком як «обробіток землі», ті, хто сиділи у 

монастирях і займалися управою ріллі, торговим промислом [207, с. 468]. Крім 

цього, управа означала дію, через яку малося на меті з кимось впоратися. В 
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рамках дослідження такий термін розуміється як установа, що займається 

адміністративними справами – забезпечує виконання рішень вічевої ради та 

посадових осіб в межах своєї компетенції. Одним із напрямків дослідження є 

саме створення потужної та дієвої управи (виконанчого комітету) не тільки на 

рівні міста, а й – найменшого села. Управа діятиме на рівні громади з рівним 

доступом до кожного населеного пункту. Управа є центральним органом серед 

інших виконавчих органів вічевої ради, ради громади; 

- староста. Ця посада зародилася ще в часи Київської Русі. Община верв 

очолювалася старостою [33, с. 29]. Пізніше посада старости існувала також в 

естонському, литовському, польському адміністративному устрої. У Галицькій 

та Січовій моделях вона є аналогічною своїй автентичній формі. Слід також 

відмітити, що схожою за функціями в окремих регіонах західноукраїнських 

земель існувала ще посада солтиса, який призначався феодалом в якості 

сільського управителя. Староста обирається жителями верві і є членом 

виконавчого комітету громади. 

Забезпечення ефективності нових моделей вимагає врахування думки 

окремих дослідників щодо посилення впливу місцевого самоврядування на 

розвиток регіонів та підвищення дієздатності органів місцевого самоврядування 

регіональних рівнів [55, с. 25]. Тому Галицькою та Січовою моделями 

передбачатиметься також створення виконавчих органів при радах волості 

(району) та землі (області). 

Суттєво відмінні від Галицької моделі та з іншою інтерпретацією, є 

окремі назви Січової моделі місцевого самоврядування, а саме:  

- верв, що збереглася на цих землях у формі сільсько-хутірської системи; 

- чорна (контрольна) ради походить від чорної ради, що могла позбавляти 

повноважень гетьмана чи інших посадовців в козацькіу Україні; 

- голови громади (головної посадової особи та розпорядника мунипальних 

коштів). 

Ще одним важливим аспектом дослідження є особливості застосування 

нових моделей місцевого самоврядування у містах, особливо із значною 
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кількістю населення. При цьому слід зазначити, що сьогодні в Україні 

переважає міське населення, чисельність якого на 1 січня 2015 року складала 

29673,1 тис. у порівнянні 13256,2 тис. сільського (без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) [91].  

А при значній демографічній концентрації в міських населених пунктах, 

як вже зазначалося в попередніх розділах дослідження, питання збереження 

національних традицій врядування набуло сумнівних перспектив. Особливо 

йдеться про міста із спеціальним статусом, республіканського та обласного 

значення, яких в Україні нараховується 180 одиниць.  

Тому своєрідним середовищем щодо відновлення національних 

управлінських особливостей залишаються сільські населені пункти, що 

сьогодні налічують 885 селищ, 28 450 сіл [94, с. 24] та 366 малих міст, що 

становлять 75 % від загальної їх кількості [73]. Виходячи із надзвичайно 

складного становища українського села, особливо загострюється в цій сфері 

питання управлінської ефективності. Та поряд із цим сучасне село, незважаючи 

майже на тотальний вплив техногенної сфери, з паралельним додержанням 

західної, російської та інших культурних традицій, все ж ще зберігає окремі 

аспекти національної самобутності. 

Впровадження нових моделей, має забезпечити утворення потужних 

громад, що створивши оптимальне середовище для життя в сільській 

місцевогості, зупинять відтік населення до міста. Також створять можливість 

якісного і своєчасного надання адміністративних послуг сільському населенню, 

що максимально відповідатиме міським особливостям. 

При влаштуванні організаційно-правових форм з урахуванням етнічних 

потреб національних меншин, може бути проведено відповідну структурну 

аналогію з містом. Так, сільська громада має відповідати міській раді, верві – 

району у місті. 

В містах Січової моделі може бути запроваджено посаду голови громади, 

тобто міського голови. В Галицькій моделі аналогічної посади не існує. Проте 

паралель можна навести із посадою війта – голови вічевої ради (із значно 



163 

 

  

меншими повноваженнями). Можуть також змінитися назви органів місцевого 

самоврядування. Наприклад, Вінницька міська рада може називатися 

«Вінницька міська громада» (Січова модель), а замість Чернівелької міської 

ради буде введено назву – «Чернівецька вічева рада» (Галицька модель). 

Також слід зазначити, що назва громади в обох моделях та в незалежності 

від сільського чи міського тиму населеного пункту, може визначатися 

відповідними органами місцевого самоврядування самостійно. 

Дискусійним на сьогоднішній день залишається питання територального 

розподілу місцевого самоврядування. Як підказує досвід, новостворені громади 

формувалися навколо більших або значних населених пунктів, що визнані 

державою як спроможні. В цьому випадку бралася за основу економічна 

складова, розвиток транспортної інфраструктури тощо. Все це вірно, проте у 

більшості випадків грунтувалося на промислово-господарському статусі 

населених пунктів, створеному ще в радянські часи. Про його недоліки вже 

йшлося. Згідно з таким статусом, однобоко враховується місцева специфіка, 

адже він розрахований на адміністративно-командну систему господарювання в 

межах всього Радянського Союзу. 

У першому розділі розглядався принцип формування громад навколо 

духовного та торговельно-промислового центру, що окрім економічної 

складової враховує історичні особливості розвитку кожного населеного пункту. 

Тому, на наш погляд, територіальне формування громад слід проводити на 

основі притягання населених пунктів до духовного, торговельного чи 

промислового осередку як потенійного адміністративного центру [49, с. 47-48]. 

При впроваджені нових моделей місцевого самоврядування слід 

пам’ятати, що алею слід будувати в тому місці, де проходить витоптана людьми 

стежина, адже то є найзручніший та найвигідніший шлях. І в такому разі вона 

використовуватиметься за призначенням. Сьогодні багато створених ще в 

радянські часи підприємств, транспортних вузлів в значній мірі не діють, адже 

із розпадом СРСР зруйнувалася тодішня система господарства. А тому 
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повернення до напрацьованого століттями досвіду територіального розподілу 

буде значно легше реалізувати. 

Отже, при визначенні центрів майбутніх громади за основу слід обрати 

два аспекти: спроможність громади, що визначається державою та історичне 

розташування окремого населеного пункту до яких прилягали в минулому чи 

прилягають сьогодні інші населені пункти через певні виробничі, духовні, 

торговельні зв’язки [49, с. 47-48]. 

Також формування територіальної громади має передбачити наступні 

європейські принципи, а саме:  

- поступове (як вже зазначалося) уведення рівнів місцевого 

самоврядування;  

- надання муніципалітетам повноважень, що пропорційні їхнім 

спроможностям, розмірам і ресурсам;  

- укрупнення адміністративно-територіальних одиниць спричинене 

необхідністю передачі значної частини повноважень та ресурсів на місця з 

метою більш ефективного адміністрування;  

- чіткий розподіл повноважень між рівнями місцевого самоврядування. 

Ще одним важливим питанням є висвітлення основних принципів 

Галицької та Січової моделей місцевого самоврядування, трактування яких слід 

здійснити крізь площину національних традицій врядування. Тому сюди ми 

віднесемо:  

- принцип суб’єктивної рівності, що полягає у рівному праві та 

можливості в управлінні територіальною громадою (традиція рівності 

ініціативи князя чи очільника громади ініціативі кожного члена громади); 

- принцип об’єктивної рівності полягає у рівному праві та можливості 

користування матеріальними і духовними благами територіальної громади; 

- принцип справедливості (традиція антропоцентризму сільської або 

територіальної громади зводиться до суспільної рівності, що виражається в 

однаковій, просторово-часовій спроможності громадян отримувати 

адміністративні послуги);  
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- принцип поваги до кожного жителя громади в незалежності від 

майнового та вікового стану, зайнятості, інтересів тощо;  

- принцип довіри до кожного жителя громади (саме на довірі має 

консолідуватися громада); 

- принцип толерантності (відсутність демонстрування власної переваги 

перед більш слабшими громадянами);  

- принцип ресурсного взаємообміну сільських громад;  

- принцип взаємної відповідальності посадової особи та громади 

(традиція самостійного виховання і навчання людини громадою); 

Нормативно-правова база громади складається із трьох груп: 

наднаціональної (ЄХМС), національної (Конституція України, інші НПА, що 

стосуються діяльності місцевого самоврядування) та місцевої. 

До останьої групи (як вже зазначалося) відносимо Статут територіальної 

громади, положення якого діють на території відповідної громади. Статут 

визначає особливості діяльності органів місцевого самоврядування, органів 

державної виконавчої влади, фізичних та юридичних осіб, що розташовані в 

межах громади. 

Ще одним нормативним документом місцевого рівня є Ряд – 

управлінський договір між війтом та громадою (традиція заключення договору 

між князем та громадою). Такий докутент визначає правову основу 

взаємовідносин усіх органів громади та війта. Крім того, Ряд є головним 

письмовим зобов’язанням війта служити на благо громади, порушення умов 

якого передбачає юридичну відповідальність. Окрім цього іншими 

нормативними документами є: рішення вічевої ради, управи, постійних та 

тимчасових комісій, розпорядження війта. 

Таким чином, на основі розглянутих вище підходів слід перейти до 

характеристики нових моделей місцевого самоврядування з урахуванням 

автентичних управлінських особливостей. 
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3.3. Розроблення моделей системи місцевого самоврядування для 

України, заснованих на врахуванні національних традицій врядування 

 

Галицька модель місцевого самоврядування. Адміністративно-

територіальна структура Галицької моделі відповідає Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, адже 

має трьохступеневу структуру, а саме:  

- рівень громад (адміністративно-територіальні одиниці – ОТГ, що 

складаються із вервей);  

- рівень волостей (адміністративно-територіальні одиниці – волості, що 

формуються із території одного, двох чи кількох районів);  

- рівень земель (адміністративно-територіальні одиниці – Автономна 

Республіка Крим, міста Київ і Севастополь та землі, що можуть формуватися на 

основі історико-етнографічних областей України». 

Громада. Забезпечення дотримання національних традицій формування 

громад, ліквідація їх розпорошеності і неефективності, вимагає створення 

самодостатньої територіальної громади (європейський управлінський принцип 

формування потужної соціально-психологічної та адміністративно-економічної 

громади). Кожне поселення, що входить до складу громади називається верв. 

Громада може об’єднувати чотири-дев’ять і більше сільських вервей, одну і 

більше – верв селиного та міського типу (традиція адміністративного складу 

територіальної громади зводилася до чотирьох-дев’яти самоорганізованих 

сільських поселень). Громади обох моделей є юридичними особами і володіють 

правосуб’єктністю. 

У кожнній верві функціонує адміністрація (у великих містах це може 

бути окремий район), що не має власного бюджету, статуту, ради та виконкому 

і є структурним підрозділом управи громади.  

У верві скликається віче – загальні збори громадян (жителі громади 

одночасно виступали в ролі представника влади та підлеглого). Віче верві 

проводить громадську експертизу найважливіших рішень, що можуть бути 
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схвалені вічевою радою лише після її дозволу (ухвалення рішення на віче). 

Аналогічний орган у Галицькій моделі називається віче. 

Органи управління громадою. Вічева рада (сільська, селищна, міська рада) 

– це головний представницький орган Галицької моделі місцевого 

самоврядування, що здійснює управління громадою, формує стратегію її 

розвитку, виконує інші повноваження та функції місцевого самоврядування в 

межах чинного законодавства. Вічева рада проводить роботу сесійно. 

Обговорення попередньо підготовлених постійними комісіями рішень 

відбувалося публічно на її засіданнях ((Див. Додаток Д (1). 

Галицька модель місцевого самоврядування не передбачає впливу голови 

на прийняття рішень вічевою радою (слабкий вплив князя на прийняття 

рішень). В умовах воєнного чи надзвичайного стану необмежені повноваження 

має віче (традиція повної переваги віче у вирішені питань місцевого значення). 

Повноваження вічевої ради. До основних повноважень вічевої ради 

входить: 

- прийняття бюджету громади;  

- встановлення місцевих податків і зборів; 

- визначення перспектив подальшого розвитку громади; 

- затвердження соціально-економічного плану розвитку громади; 

- обрання війта та голови вічевої ради; 

- формування постійних комісій вічевої ради;  

- вирішення питання щодо зміни адміністративно-територіальної 

приналежності окремих населених пунктів громади; 

- прийняття нормативних актів, що є обов’язковими для виконання на 

території громади; 

- контроль за діяльністю виконавчих органів громади. 

Голова вічевої ради. З метою організації та забезпечення своєї роботи, 

вічева рада обирає із свого складу голову (традиція непрямих виборів). Голова 

вічевої ради головує на засіданнях останньої та представляє інтереси громад у 

рамках територіального, державного та міжнародного співробітництва. 
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Виконавчі органи вічевої ради. Виконавчими органами громади є їх 

виконавчий комітет (управа), відділи, управління та інші, створені радами, 

структурні одиниці. Виконавчі органи за статутом наділяються 

повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення і здійснення 

окремих державних повноважень на території громади. Виконавчі органи 

громади є відповідальними і підзвітними перед вічевою радаю, а з питань 

здійснення делегованих повноважень – є підконтрольними відповідним органам 

виконавчої влади. 

Війт обирається вічевою радою із числа старост вервей, яких, у свою 

чергу, обирають жителі кожної верві. Після обрання війта, громада в особі 

голови вічевої ради заключає з ним договір – ряд. Термін повноважень війта 

складає один рік (очільника громади обирали терміном на один рік). Виконання 

рішень вічевої ради покладалося здебільшого на війта та його виконавчий 

комітет. Війт несе відповідальність на рівні з іншими суб’єктами 

управлінського процесу (між жителями громади не існувало суспільної 

ієрархії). Обов’язки війта встановлюються вічевими зборами на основі законів 

та локальних нормативних актів (повноваження князя встановлювало віче).  

Війт очолює виконавчий комітет вічевої ради (управу) громади; головує 

на його засіданнях; підписує рішення виконавчого комітету; координує 

діяльність виконавчих органів громади. Контроль за діяльністю війта та старост 

вервей здійснює вічева рада, або сама громада, шляхом ініціювання 

позачергових звітів війта та старост про свою діяльність (влада князя 

обмежувалася громадою або боярською верхівкою). 

Управа громади є головним виконавчим органом і виконує свої 

повноваження відповідно до законодавства (див. Додаток Е). Управа 

складається із старост та їх адміністрацій у кожному населеному пункті 

громади [41, с. 190].  

До системи виконавчих органів громади також належать управління: 

фінансове; земельних ресурсів; внутрішніх справ; освіти; охорони здоров’я; 

соціального захисту населення; культури; обслуговування муніципальних; 
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автобусного сполучення; електричних мереж; технічної інвентаризації; 

ветеринарної медицини; лісового господарства тощо. 

Керівники управлінь призначаються і звільняються війтом за згодою 

вічевої ради. Управління мають подвійне підпорядкування: підконтрольні та 

відповідальні перед управою і підзвітні профільному міністерству. 

Слід зазначити, що виконання рішень є спільною прерогативою як вічевої 

ради, так і виконавчих органів громади. Управлінський результат має залежати 

від спільних зусиль не тільки посадових осіб місцевого самоврядування, а й 

жителів громади (традиція спільної відповідальності жителів громади). 

Депутат Вічевої ради голосує на пленарних засіданнях, входить до 

складу однієї постійної та може входити до складу тимчасової комісії ради. 

Депутат здійснює вибори війта, є представником громади на засіданнях вічевої 

ради (традиційно депутати були представниками на засіданнях інших громад), а 

також, виконує доручення вічевої ради. 

Охороною громадського правопорядку займається пристав, який 

обирається населенням в межах верві. Пристав є підконтрольним старості верві 

та одночасно підзвітний та підконтрольний начальнику управління внутрішніх 

справ громади. 

Виборчі особливості. До вічевої ради Галицької моделі місцевого 

самоврядування та ради громади Січової – обираються депутати безпосередньо 

населенням громади. Кількість депутатів залежить від чисельності населення, а 

саме: в громадах з населенням до 20 тис. осіб обирається 24 депутати, до 50 тис. 

осіб – 36 депутатів, до 100 тис. осіб – 48 депутати, до 500 тис. осіб – 60 

депутатів, від 1 до 2 млн. осіб – 72 депутати, 2 млн. і більше – 84 депутати. 

Постійні та тимчасові комісії вічевої ради. Вічева рада та рада громади 

Січової моделі створюють наступні комісії: з питань бюджету; з питань освіти, 

культури та охорони здоров’я; з питань дотримання законності, правопорядку 

та забезпечення цивільного захисту населення; з питань земельних ресурсів та 

управління комунальною власністю громади; з питань міжтериторіальної 
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співпраці та міжнародного співробітництва; з питань депутатської етики, 

благоустрою та соціальної сфери. 

Кадрові особливості. У Галицькій моделі вічева рада обирає війта та 

призначає керівників інших виконавчих органів громади на один рік (термін 

повноажень князя зводився до одного року). Одночасно ттрок повноважень 

вічевої радаи складає п’ять років. 

Коло повноважень посадових осіб може визначатися рішенням органів 

місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства та в межах 

особливостей кожної громади. Поряд із чесністю, порядністю, повагою до 

оточуючих, ініціативністю, професійні та особисті якості є головними 

критеріями при виборі керівника (традиція відбору керівника за вмінням 

відстоювати інтереси громади). 

Набуття повноважень має здійснюватися двома шляхами: вибори та 

запрошення на посаду людей, які найбільше відповідають вимогам громади. 

Конкурс має екзаменувати не тільки на предмет володіння теоретичними 

знаннями, а й – практичним досвідом (професійні та особисті якості були 

головним критерієм при виборі керівника). 

Однією із функцій вічевої ради та виконавчих органів громади має стати 

підбір кандидатів і формування відповідного кадрового резерву. Тобто, орган 

місцевого самоврядування від імені громади має запрошувати відповідних 

людей на посаду (традиція запрошення на посаду попередньо відібраних осіб). 

Звільнення посадової особи місцевого самоврядування може 

здійснюватися відповідно до вимог законодавства та місцевих нормативних 

актів (статуту територіальної громади, договору війта та громади, рішення 

місцевої ради чи розпорядження уповноважених посадових осіб). 

Займана посада не передбачає збереження привілеїв (традиція рівності не 

залишала привілеї звільненим посадовим особам). Оплату праці війта та його 

апарату, управ та старост встановлює вічева рада.  

З метою отримання належних знань щодо служби в органах місцевого 

самоврядування та підготовки майбутніх кадрів, керівництво громади має 
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залучати до безпосередньої участі в пренарних засіданнях вічевої ради та її 

постійних комісій, молодих, зокрема, вже одружених жителів (школою 

підготовки молодих управлінців, що мала практичну основу було віче). 

Делеговані повноваження. Управа громади Галицької та Січової моделей 

місцевого самоврядування виконує делеговані державвою повноваження. Як 

структурний підрозділ управи громади, адміністрація старости виконує 

повноваження на місцях в межах наданих фінансових та ресурсних 

можливостей. 

Матеріальна та фінансова основа громади Гадицької та Січової моделей 

місцевого самоврядування. Матеріальною основою громади є об’єкти 

соціальної інфраструктури та усі матеріальні ресурси, що зосереджені на її 

території. Фінансову основу громади складають усі фінансові ресурси, що є у 

віданні органів місцевого самоврядування (вічева рада розпоряджається 

фінансовими ресурсами, що формуються виключно для потреб громади). 

Громада має комунальну власність. Самодостатність громади залежить від 

матеріального потенціалу кожного населеного пункту. Ресурсний взаємообмін 

вервей забезпечує реалізацію проектів, що є не взмозі виконати окремі села або 

райони у містах. 

Відповідальність громади. Війт, староста кожної верві та усі інші 

посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність відповідно 

до наданих повноважень. За відсутність на пленарних засіданнях вічевої ради 

чи засіданнях управи без поважних причин, відповідні посадові особи 

відшкодовують втрати, що виникли через наслідки їхньої відсутності (традиція 

відповідальності очільника громади на рівні з кожним жителем громади). 

Самоврядування на рівні волості. Волость є другим рівнем місцевого 

самоврядування Галицької та Січової моделей місцевого самоврядування. 

Статусу волості може набути місто із чисельністю понад ста тисяч мешканців 

(місто на правах повіту в Польщі). 
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Волосна рада (районна рада) Галицької моделі місцевого самоврядування 

представляє спільні інтереси громад волості та контролює діяльність волосної 

управи ((див. Додаток Д (2). (перевага віче над князем). 

Голова волосної ради (голова районної ради) обирається депутатами 

волосної ради з їхнього складу (представники із кожного поселення обирали 

собі старшого). Голова волосної ради здійснює керівництво радою та виступає 

від її імені. 

До повноважень волосної ради (районної ради) належать: прийняття 

бюджету; визначення перспектив подальшого розвитку волості; затвердження 

плану її соціально-економічного розвитку тощо. 

З метою попереднього обговорення та підготовки проектів рішень 

волосної ради Галицької та Січової моделей місцевого самоврядування, 

формуються постійні комісії з питань бюджету та з питань інфраструктури 

волості. 

Канцелярія волосної ради. З метою забезпечення свого функціонування 

волосна рада Галицької та Січової моделей місцевого самоврядування формує 

канцелярію. Волосна рада також визначає чисельність штатних працівників 

канцелярії, виходячи із реальних потреб і фінансових можливостей. 

Виконавчий комітет волосної ради (управа) Галицької та Січової моделей 

місцевого самоврядування забезпечує вирішення тих питань, що не в змозі 

вирішити кожна з громад (надання кваліфікованої медичної допомоги 

вторинного рівня, ремонт міжтериторіальних шляхів, утримання шкіл-

інтернатів загального профілю, забезпечення транспортного сполучення на 

рівні волості). 

Інші виконавчі органи волосної ради. До інших виконавчих органів 

волості Галицької та Січової моделей місцевого самоврядування належать 

управління та відділи, що здійснюють свої повноваження на основі принципу 

субсидіарності. 

Право громад волості на вільний вибір персонального складу регіональних 

органів державної влади. Волосна рада, представляючи інтереси громад, має 
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право оскаржувати перед центральними органами державної виконавчої влади 

діяльність регіональних органів виконавчої влади та територіальних підрозділів 

центральних органів державної виконавчої влади у випадку вчинення ними 

незаконних та неправомірних дій і порушувати питання щодо відповідності 

якісного та кількісного складу цих органів відповідно до потреб розвитку 

громад. 

Січова модель місцевого самоврядування також є трьохступеневою 

структурою із аналогічними Галицькій моделі назвами кожного рівня (Див. 

Додаток Д (3). 

Верв громади Січової моделі формується виключно за територіальним 

принципом. Верв є адміністативною частиною громади і очолюється 

старостою, який обирається населенням окремого населеного пункту чи району 

у місті. Староста є також заступником голови громади [41, с. 190]. 

До повноважень старости належать: надання адміністративних послуг 

населенню; представництво верві в нромаді; забезпечення виконання рішень 

ради громади у верві, нормотворча ініціатива [41, с. 190]. 

Рада верві (загальні збори громадян) Січової моделі місцевого 

самоврядування. Статус та повноваження цього органу зазначені вище. 

Рада громади (сільська, селищна, міська рада) є представницьким 

органом громади і обирається безпосередньо її населенням ((Див. Додаток Д 

(3). Термін повноважень ради громади – п’ять років. Рада збирається на чергові 

засідання не рідше одного разу на квартал в кінці кожного періоду. На 

позачергові засідання рада громади може збиратися за потребою. Раду громади 

очолює голова громади, який обирається її населення (сильний вплив гетьмана 

на прийняття рішень). 

Рада громади здійснює такі повноваження, а саме:  

- вироблення місцевої політики; 

- затвердження бюджету громади;  

- затвердження плану соціально-економічного розвитку громади;  

- встановлення місцевих податків і зборів; 
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- управління земельними ресурсами громади та комунальною власністю 

громади;  

- формування постійних комісій;  

- вирішення витання щодо зміни адміністративно-територіальної 

приналежності окремих населених пунктів громади;  

- прийняття нормативних актів, що є обов’язковими для виконання на 

території громади;  

- контроль за діяльністю виконавчих органів. 

Голова громади (сільський, селищний, міський голова) є головною 

посадовою особою громади і обирається безпосередньо її населенням шляхом 

таємного голосування (традиція набуття повноважень через пряме 

волевиявлення). 

Особливою умовою, що забезпечує надання повноважень голові громади 

є присяга. Її зачитує новообраний голова громади привселюдно на загальному 

зібранні – раді (традиційно очількик присягав на вірність громаді). 

Каденція голови громади становить п’ять років. Термін повноважень 

інших посадових осіб залежить від терміну повноважень голови, але не може 

тривати більше п’яти років (традиційно термін повноважень складав від одного 

до кількох років). Обмеженням чи позбавленням повноважень голови та 

старост займається спеціалізований орган – контрольна рада (чорна рада). 

Розмір оплати праці голови визначалася контрольною радою і в 

подальшому залежить від виконання соціально-економічного плану громади. 

Голова регулює оплату праці працівників апарату управління громади, старост 

та управ вервей. 

В умовах воєнного чи надзвичайного стану голові громади надаться 

особливі повноваження (у воєнний час кошовий отаман мав диктаторські 

повноваження). Обов’язки голови громади встановлюються відповідно до 

законодавства і місцевих нормативних актів. Контроль за діяльністю голови від 

імені громади безпосередньо здійснює контрольна рада. 

Голова громади виконує наступні повноваження: 
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- вносить на розляд ради пропозиції щодо кандидатур членів виконавчого 

комітету; 

- контролює виконання бюджету громади; 

- сприяє виконанню соціально-економічного плану громади; 

- визначає перспективи подальшого розвитку громади; 

- очолює раду та управу громади, головує на їх засіданнях; 

- контролює діяльність ради громади, її виконавчих органів та є головним 

розпорядником коштів громади (сильна влада князя, гетьмана). 

Виконавчі органи Ради громади. Виконавчий комітет (управа) ради 

громади є головним виконавчим органом в системі органів виконавчої влади 

громади. Голова громади очолює її управу [41, с. 190]. Управа складається із 

старост кожної верві та їх адміністрацій, які одночасно виступають 

заступниками голови громади. 

Система виконавчих органів громади. Січова модель місцевого 

самоврядування має аналогічну Галицькій моделі систему виконавчих органів. 

Управління та відділи підпорядковуються голові та є підзвітними профільним 

міністерствам. Їхні керівники призначаються і звільняються головою органів. 

Контрольна рада є колегіальним, контролюючим спеціалізованим 

органом Січової моделі (традиція контролю чорної ради над гетьманом). 

Контрольна рада здійснює контроль за діяльністю голови органів і старост 

вервей, притягує їх до відповідальності та звільняє з посад (очільник громади 

ніс більшу відповідальність ніж кожен житель громади). Контрольна рада 

обирається із числа населення громади на строк повноважень її голови та ради. 

Повсюдність здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. 

Повноваження органів місцевого самоврядування Галицької та Січової моделей 

поширюються на всю територію громади. Межі громади включають населені 

пункти, шляхи, землі резервного фонду, землі запасу, землі рекреаційного 

значення, заліснені території тощо. 
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Депутат ради громади. Депутат здійснює представництво громади і 

забезпечує ефективну роботу ради, виконує доручення виборців та ради. 

Депутат окрім секретаря входить до складу однієї із постійних комісій ради. 

Кадрові особливості. Функція підбору відповідних кадрів у Січовій 

моделі місцевого самоврядування належить раді, що від імені громади 

запрошує на посади відповідні особи (традиція запрошення на посаду 

попередньо визначених осіб). 

Привілеї після закінчення служби в органах місцевого самоврядування не 

зберігаються, проте колишній керівник має авторитет, досвід, яким і надалі 

може впливати на стан справ в управлінні громади (традиція ініціативи 

колишніх очільників громади). Також це забезпечить швидше навчання 

новообраних керівників. 

Самоврядування на рівні волості. На волосні органи місцевого 

самоврядування покладаються повноваження відповідно до принципу 

субсидіарності. Волость Січової моделі місцевого самоврядування 

представлена головою волосної ради, волосною радою та управою волості. 

Голова волосної ради (Див. Додаток Д (4)) визначає перспективи 

подальшого розвитку волості; здійснює керівництво органами місцевого 

самоврядування, організовує його роботу та здійснює представництво волості 

на міжтериторіальній та міжнародній арені. Голова волості обирається 

безпосередньо її населенням (традиція прямих виборів). 

Волосна рада (районна рада) представляє спільні інтереси громад волості 

та приймає рішення щодо діяльності її управи. До повноважень волосної ради 

належать: прийняття бюджету; затвердження плану соціально-економічного 

розвитку волості; забезпечення функціонування громадського транспорту на 

волосному рівні; утримання доріг волосного значення тощо. 

Самоврядування на рівні землі. Земля є третім найвищим рівнем 

місцевого самоврядування Галицької та Січової моделей місцевого 

самоврядування. На органи місцевого самоврядування землі покладаються 

повноваження, що можуть бути виконаними тільки на її рівні. На даному етапі 
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державторення пропонуємо не змінювати територіальну організацію публічної 

влади на рівні землі (області). На нашу думку, необхідно завершити 

формування ефективної системи місцевого самоврядування та базовому та 

волосному рівнях.  

В Україні відсутнє законодавство, що визначає порядок утворення, 

реєстрації адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів. Тому 

нагальною потребую є прийняття Закону України «Про засади адміністративно-

територіального устрою України». Саме у цьому законі повинні знайти 

відображення географічні, історичні, економічні, соціальні, культурні та інші 

чинники внутрішньої територіальної організації держави з розмежуванням її 

території на складові частини з урахування національних традицій врядування. 

Крім того, для впровадження нових моделей місцевого самоврялування 

необхідно першочергово визначити основні засади адміністративно-

територіального устрою України. Важливо ввести поняття адміністративно-

територіального устрою України, системи та рівнів адміністративно-

територіального устрою, адміністративно-територіальної одиниці та населеного 

пункту (село, селище, місто). 

Прийтяття Закону України «Про засади адміністративно-територіального 

устрою України» також дозволить: встановити засади на яких будується 

адміністративно-територіальний устрій; визначити статус органів, до 

повноважень яких належить розгляд і вирішення питань адміністративно-

територіального устрою; розробити порядкок утворення та ліквідації 

адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміни їх меж; 

віднести населені пункти до категорії сіл, селищ, міст; провести найменування і 

перейменування населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць. 

Як зазначалося вище, впровадження нових моделей місцевого 

самоврядування також потребує внесення низки доповнень до вітчизняного 

законодавства: до ст. 140 Конституції України; до статей 5, 10, 19 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». А також внесення 

відповідних уточнень та доповнень до Законів України «Про добровільне 
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об’єднання територіальних громад», «Про співробітництво територіальних 

громад», прийняття нових Законів України «Про самоврядування на рівні 

громади» «Про волосне (або районе) самоврядування». 

Практична реалізація вищезазначених змін стане законодавчою 

платформою для врахування національних традицій врядування під час 

здійснення добровільного об’єднання громад і проведення нових місцевих 

виборів на новій територіальній основі.  

Відтак, нові моделі місцевого самоврядування забезпечать ефективність 

змін в структурі і системі управління на місцевому рівні. Це дозволить 

утворити нову систему відносин, побудовану на етичній взаємодії жителів 

громади із органами місцевого самоврядування, забезпечити самодостатність 

громад, створити належні умови для надання адміністративних послуг 

населенню та сформувати комфортне і безпечне середовище життєдіяльності 

кожного мешканця громади. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Доведено, в ході сучасних перетворень у сфері місцевого самоврядування 

не застосовується досвід традицій врядування. Зокрема, належним чином не 

здійснювалося обговорення суті реформи з жителями громад. 

Разом з тим, дослідження проказали, що в окремих частинах сучасної 

України може бути запроваджено щонайменше дві моделі місцевого 

самоврядування – Галицька та Січова. Першу важливо реалізувати на території 

Західноукраїнських земель, а Січову – на теренах Наддніпрянської та 

Центральної України.  

Структуру нових моделей місцевого самоврядування складають три рівні: 

громада, волость та земля. В свою чергу громада складається із вервей 

(окремих населених пунктів, районів у містах)  

Урахування національних традицій врядування, дотримання 

вищезазначеної структури, створить відповідні умови для забезпечення 
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інституційно-ресурсного балансу між міською та сільською громадами і, таким 

чином, надасть можливість відповідного розвитку останньої.  

Визначено, що до складу Галицької моделі місцевого самоврядування 

входить вічева рада, що обирається населенням вервей і обирає, в свою чергу, 

війта громади. Війт головує на засіданнях виконавчого комітету та координує 

діяльність інших органів виконавчої влади.  

У Галицькій та Січовій моделях місцевого самоврядування найважливіші 

рішення вічевої ради та ради громади проходить громадську експертизу 

шляхом попереднього розгляду їх на віче та раді верві. 

Встановлено, що Січова модель місцевого самоврядування представлена 

рівномірним владним балансом між радою та головою громади. Ці органи 

місцевого самоврядування обираються жителями громади і є відповідальними 

один перед одним. Під час воєнного чи надзвичайного стану, голова має 

необмежені повноваження в межах громади. З метою недопущення узурпації 

влади, діяльність голови контролює попередньо обрана контрольна рада, що 

формується населенням громади на час повноважень голови та ради громади. 

Нові моделі забезпечують ефективність функціонування системи 

місцевого самоврядування, через створення відповідних умов для надання 

права радам громади улаштовувати організаційно-правові форми своєї 

діяльності.  

Разом з тим, функціонування Галицької та Січової моделей місцевого 

самоврядування обумовлюється не тільки раціональністю емпіричної основи 

національних традицій врядування, їх регіональних особливостей, а й 

врахуванням ціннісних управлінських пріоритетів східноєвропейських країн, 

особливо Польщі. 

Таким чином, впровадження нових моделей, забезпечить удосконалення 

місцевого самоврядування через здатність громад до самостійного улаштування 

організаційно-правових форм своєї діяльності з урахування місцевих 

особливостей та традицій. Це допоможе вчасно і професійно забезпечити 
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надання адміністративних послуг населенню і створить безпечне та комфортне 

середовище проживання громадян. 

Розроблення аналогічних моделей місцевого самоврядування в інших 

регіонах України вимагає проведення подальших досліджень. 

Основні положення і результати третього розділу опубліковані автором у 

монографії [51, c. 78], у 2-х наукових фахових виданнях [38, с. 128], [52, с. 52, 

53, 55], у 3-х публікаціях [37, с. 135], [41, с. 190], [49, с. 47, 48] у матеріалах 

науково-практичних конференцій. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено вирішення наукового завдання державного 

управління, що полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні нових моделей 

системи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням національних 

традицій врядування. Узагальнення результатів дослідження надало підстави 

сформулювати низку висновків і рекомендацій, що мають теоретичне і 

практичне значення. 

1. Узагальнення зарубіжних та вітчизняних наукових джерел показало, 

що історико-філософські особливості виникнення і формування автентичних 

управлінських алгоритмів склалися в межах етнонаціональних особливостей 

українського народу, сформованих сприятливими природно-географічними 

умовами, осілістю та анархічністю. Врядування як злагоджена партнерська 

взаємодія суспільних інституцій на демократичній основі знайшла своє 

відображення як домінуючий напрямок ідеологічної діалектики та склала 

фундамент організації давнього українського соціуму.  

Визначено, що національні традиції врядування це – суспільно узвичаєні 

організаційні форми життєдіяльності етнічної спільноти, аксіологічна складова 

його культури та автентичний спосіб самоідентифікації, що виступає 

імперативним та усталеним догматом у процесі регулювання суспільним 

розвитком. 

Історичні події, що характеризуються відсутністю умов для збереження 

демократичної культури врядування, які склалися в соціумі, вплинули на 

регресивну динаміку розвитку автентичних традицій врядування. І водночас 

наявними були зв’язки між традиціями часів вічевого ладу та козаччиною, мали 

місце історичні умови відродження демократичного врядування. Отже, 

специфіка формування національних управлінських традицій створила основу 

для розробки нових моделей місцевого самоврядування з територіально 

вираженими особливостями українських полікультурних регіонів. 
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Російській вплив (як імперській, так й радянській) на українські землі 

повністю знищив національні традиції врядування, а їх відродження не стало 

метою під час формування законодавчої бази незалежної України. 

2. Узагальнення історичного досвіду становлення місцевого 

самоврядування в окремих європейських країнах засвідчило спільні умови 

формування та сутнісну подібність українських та польських традицій 

врядування. Зокрема саме урахування національних традицій врядування дало 

змогу розбудувати в сучасній Польщі ефективну систему місцевого 

самоврядування. Крім реалізації автентичної номінальної складової 

структурних елементів місцевого самоврядування, були здійснені поетапні 

зміни насамперед щодо відновлення самодостатньої територіальної основи, 

налагодження відповідної соціально-психологічної атмосфери в гмінах та 

подальшої розбудови організаційної, фінансової та матеріальної складової. 

Волоське право склало спільну угорсько-румунську автентичну 

платформу врядування – виборну та рівноправну основу в громадах волоського 

права, які були відповідальними за кожного мешканця і виконували свої 

функції. Сьогодні така сутність закладена в основу угорського та румунського 

муніципалітетів, що наділені повноваженнями відповідними своїм 

можливостям.  

Також формування в українських громадах інституцій місцевого 

самоврядування відбувалося на основі австрійського міського права. Тож, 

ймовірність ефективного результату врахування національних традицій 

врядування при проведенні сучасної реформи місцевого самоврядування в 

Україні підтверджується успіхом становлення муніципальних систем у 

зазначених вище європейських країнах. 

3. Встановлено, що громада була просторово-часовим середовищем 

організації життя української етнічної спільноти з практикою використання 

традицій врядування. Сутнісне наповнення та особливості формування громади 

розкриваються на основі двох підходів: територіального, де громада виступає 

групою людей, члени якої ідентифікують себе з територією, на якій вони 
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мешкають, та соціально-психологічного, де на передньому плані є спільні 

інтереси, цінності жителів. Вивчення цього підходу дає можливість побачити, 

що громада набуває високого ступеню емоційної глибини та взаємної 

відданості її мешканців. Історичний аналіз показав тривалий період існування 

громади як сталої форми суспільної організації. Водночас формування громади 

пов’язано із зайнятістю населення (торговельно-промислова і духовна 

концентрація) та змінами в системі соціальних відносин (автохтонна традиція й 

магдебурзьке право). Таким чином, автентичний образ української громади 

представлено через територіальну та духовно-ціннісну основи. 

4. Впровадження на теренах України асиметричної системи місцевого 

самоврядування відбувалося з урахуванням регіональних особливостей 

національного врядування. 

До виокремлених архетипів національних традицій врядування належить 

ціннісно-ідеологічний архетип, що зводиться до антропоцентричної природи 

громади, житель якої одночасно був трудівником та управлінцем, організовував 

своє життя в умовах суспільної рівності, довіри та мав спільну відповідальність 

за справи громади. Правовий архетип полягає в обов’язковості укладення 

договору (ряду) між територіальною громадою та новообраним її очільником, 

що істотно посилювало відповідальність очільника перед громадою. 

Інституційно-організаційний архетип зводиться до повного пріоритету віче над 

іншими інститутами самоврядування. Функціональний архетип передбачає 

попереднє ухвалення певного рішення на віче. Архетип кадрових особливостей 

зумовлює запрошення на посаду конкретної особи, вибори та підготовку молоді 

до управлінської справи, шляхом їх безпосередньої присутності при прийнятті 

управлінських рішень. Ресурсний архетип означає самодостатність автентичної 

громади, що мала повну ресурсну незалежність.  

Разом із тим, у межах територій, що досліджувалися (західна та 

наддніпрянська частина сучасної України), визначено неоднорідність змісту 

національних традицій врядування. Різниця полягає у відмінностях 
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управлінської структури, суб’єктах контролю за якістю здійснення врядування, 

кадрових особливостей, формах передачі владних повноважень.  

5. Показано, що однією з причин виникнення проблем місцевого 

самоврядування стала неготовність громадян сприйняти засадничі основи  

місцевого самоврядування, відсутність комунікативного діалогу між органами 

місцевого самоврядування та населенням, низький рівень громадської участі 

мешканців у житті громади та неготовність кожного жителя відповідати за 

справи громади. Відсутність належної громадської ініціативи, активності, 

свідомості та контролю, що спричинено проблемами ідеологічного характеру, 

зумовило неспроможність вітчизняного законодавства реалізувати основні 

принципи місцевого самоврядування. У свою чергу недосконалість 

законодавства та номінальність демократичних засад призвели до виникнення 

проблем щодо організаційно-інституційного, кадрового, функціонального та 

ресурсного забезпечення в системі місцевого самоврядування. 

6. При здійсненні реформи місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні досвід національних традицій врядування та їх 

територіальних особливостей не враховується. Тому сконструйовано нові 

моделі місцевого самоврядування, в яких доцільно зберегти трирівневу 

структуру (враховуючи історичну специфіку адміністративно-територіального 

поділу, розміри наявних територіальних громад, районів та областей, 

особливості діючої системи місцевого самоврядування) з урахуванням назв 

окремих елементів системи місцевого самоврядування, зокрема назв 

представницьких і виконавчих органів, посад тощо. 

Своєрідним середовищем щодо відновлення національних управлінських 

особливостей є сільські території. Застосування нових моделей місцевого 

самоврядування в містах (особливо міста із спеціальним статусом, 

республіканського та обласного значення) набуває сумнівних перспектив. 

Упровадження цих моделей може бути ефективним за умови належної 

інформованості населення та врахування його думки, потреб, характеру. 
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Важливою умовою цього також є створення відповідної нормативно-правової 

бази. 

7. Запропоновано Галицьку і Січову моделі, що визначають 

організаційно-правову основу місцевого самоврядування західної та 

наддніпрянської частин України відповідно до традицій врядування, що 

історично склалися на цих територіях. Триступенева структура моделей 

(громада, що складається з окремих вервей на рівні кожного населеного пункту 

чи району в місті; волость; земля) дає можливість привести у відповідність до 

потреб жителів кожного населеного пункту специфіку здійснення місцевого 

самоврядування, максимально зосередити управлінський контроль у жителів 

громади. 

Запровадження таких моделей створить умови для надання 

територіальним громадам права самостійного влаштування представницьких та 

виконавчих органів місцевого самоврядування. Це надає підстави вважати 

Галицьку і Січову моделі місцевого самоврядування адаптивними, 

орієнтованими на врахування національних та регіональних традицій 

врядування, що склалися на окремих територіях України та покращить 

внутрішню комунікацію в громаді, а також призведе до створення безпечного 

та комфортного середовища для мешканців територіальної громади. 

Галицька модель сприятиме реалізації інтересів жителів громади через: 

вічеву раду, що обирає війта, який координує діяльність та очолює виконавчий 

комітет і є підзвітним, підконтрольним та відповідальним перед вічевою радою; 

старост, що складають управу громади; волосної ради, що контролює діяльність 

обраного нею голови, який очолює виконавчий комітет. Організаційно-правова 

складова Січової моделі дає можливість жителям громади обирати голову, який 

концентрує значні повноваження, та здійснювати контроль за його діяльністю 

через спеціально створену наглядову (контрольну) раду. Рада громади, волосна 

рада та голова виконують повноваження відповідно до принципу 

субсидіарності. 
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Нові моделі місцевого самоврядування також передбачають таке: 

особливо важливі рішення проходять процедуру громадського контролю через 

віче сільської громади; волосний уряд здійснює нагляд за органами місцевого 

самоврядування щодо додержання Конституції та законів України. 

8. Пріоритетними напрямами подальших наукових досліджень має стати 

розроблення відповідних моделей місцевого самоврядування з урахуванням 

управлінських традицій та регіональних особливостей для інших, неохоплених 

рамками дослідження, частин території України. 
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Додаток Г (1) 
 

 

Порівняння управлінських особливостей ціннісно-ідеологічної групи 
 

     Управлінська  

          культура: 
 

Критерій 

порівняння 

років 

української 

незалежності 

(з 1991 р.) 

радянських 

часів 

(1922-1991рр.) 

імперського 

періоду 

(ХVІІІ – поч. .ХХ 

ст.) 

доби 

польської 

експансії 

(ХVІ - ХVІІІ ст.) 

періоду 

автентичного 

врядування 

(до ХV ст.) 

Найбільша 

духовна 

цінність 

Особисте 

благополуччя 

та безпека 

Комуністична 

ідеологія 

Самодержавств

о 

Влада магнатів та 

шляхти 

Громада, 

свобода кожної 

особи 

Найбільша 

матеріальна 

цінність 

Заможна 

людина, 

фінансові 

ресурси 

Держава Правляча 

династія 

Представники 

аристократичного 

стану 

Кожен 

мешканець 

громади, член 

спільноти 

Зразки 

поведінки 

Відсутність 

ціннісних 

орієнтирів 

Піонерські та 

комсомольські 

організації 

Вироблені 

церквою 

правила 

поведінки, 

відмираючі 

козацькі ідеали 

Засилля магнатів 

та шляхти 

породило 

козацькі ідеали 

Звичаї предків, 

цінності 

кожній громаді 

Особливості 

суспільного 

положення 

українців 

Залежить від 

майнової 

ознаки, посади 

чи 

особистісних 

зв’язків 

Відповідно до 

комуністичної 

ідеології усі 

були рівними 

Українці були 

на найнижчих 

щаблях 

суспільної 

ієрархії 

Значна класова 

різниця (українці 

були 

пригнобленою 

верствою) 

Рівність перед 

законом, 

відсутність 

класової 

різниці 

Умови 

формування 

національного 

характеру 

Відсутність 

зразків 

поведінки, 

лібералізація 

суспільного 

життя 

Повний 

контроль 

держави над 

людиною, 

репресії 

Монархія з 

елементами 

деспотизму, 

кріпосне право 

Аристократизм, 

жорстокість, 

надмірна 

гордовитість 

Демократизм, 

свобода, 

непримиренніс

ть перед іншою 

владою 

Характер 

відносин між 

очільником 

громади та її 

мешканцями 

Відсутність 

комунікативно

го поля між 

місцевим 

самоврядуванн

ям та кожним 

членом 

громади 

Будувалися на 

державному 

примусі без 

урахування 

думки 

громадян 

 

Ґрунтувалися на 

повній 

підпорядковано

сті на основі 

кріпосної 

залежності 

Панщина та нові 

натуральні і 

грошові 

повинності 

сприяли розкладу 

договірних 

відносин 

Громади 

укладали 

договори із 

князями (ряди), 

приймали 

присягу 

Релігійні умови 

формування 

Велика 

кількість 

релігійних 

конфесій 

різного 

спрямування 

Церква 

відділена від 

держав, 

монополія 

ідеології 

атеїзму 

Православ’я 

було опорою 

самодержавства 

З 1596 року в 

Україні було 

запроваджено 

уніатство 

Автентичною 

релігією було 

язичництво, а 

пізніше 

християнство 

Тип світогляду Зоологічний 

індивідуалізм 

Усуспільнени

й 

індивідуалізм 

Колективістськ

ий 

індивідуалізм 

Вимушений 

індивідуалізм 

Незначний 

радіус 

комунікації, 

локальний 

колективізм  

 

 

 



 

Додаток Г (2) 
 

Порівняння управлінських особливостей інституційно-організаційної групи 

 
     Управлінська  

          культура: 
 

Критерій 

порівняння 

років 

української 

незалежності 

(з 1991 р.) 

радянських 

часів 

(1922-1991рр.) 

імперського 

періоду 

(ХVІІІ – поч. 

.ХХ ст.) 

доби 

польської 

експансії 

(ХVІ - ХVІІІ ст.) 

періоду 

автентичного 

врядування 

(до ХV ст.) 

Теорія 

місцевого 

самоврядування 

Змішана Радянська Державницьк

а 

Громадівська Вільних 

громад 

Дієвість 

статуту  

громади 

 

У більшості 

територіальних 

громад України 

статути не 

прийняті, але 

там, де вони є – 

існують 

номінально 

Статути, як і 

територіальні 

громади 

фактично не 

існували 

Разом із 

відміною 

Магдебурзько

го права 

(1831-35 рр.) 

статути міст 

втрачають 

своє значення 

З часів 

Магдебурзького 

права, статути 

відіграють 

важливе значення 

в житті міст 

В період 

Київської Русі 

громади 

користувалися 

усним 

звичаєвим 

правом 

Адміністративн

ий склад 

територіальних 

громад 

Надмірна 

подрібненість 

територіальних 

громад (одне чи 

декілька сіл) 

Громада 

складала 

сільраду (одне 

чи декілька сіл) 

Волость (5-6 

сіл чи 

поселень 

хутірного 

типу) 

До складу 

громади входила 

та кількість 

поселень, якою 

володів дідич 

Українська 

громада до 

ХVІ ст. 

складалася із 4-

9 населених 

пунктів 

Загальні збори 

громадян 

 

 

Збори жителів 

поселення 

вирішують 

місцеві питання 

Загальні збори 

не мали ознак 

самоврядуванн

я 

Волосні та 

сільські сходи 

із окремих 

станів селян 

 

На зміну віче у 

ХІV ст. 

приходить копа 

як судовий та 

управлінський 

орган 

Вічеві зібрання 

одночасно 

виступали 

загальними 

зборами 

громади та 

органами 

врядування 

Місцеві ради Представляють 

територіальні 

громади 

Відображали 

державні 

інтереси 

Сесія ради Сесії рад – 

виборних 

представницьки

х органів 

місцевого 

самоврядування 

Засідання рад – 

представницьк

их органів 

державної 

влади 

В 

пореформений 

період 

побутували 

волосні сходи 

- установи 

громадського 

селянського 

самоврядуван

ня 

З кінця ХІV ст.. 

став скликатися 

орган станового 

територіального 

самоврядування - 

сеймик 

Поняття сесії 

та її 

регламенту не 

існувало. 

Ймовірно, що 

віче збиралися 

за потреби. 

Виконавчі 

органи 

У поселеннях 

сільського типу 

виконкоми 

здебільшого 

існують 

номінально 

Виконували 

функції органів 

державної 

влади 

Сільські 

старости та 

волосне 

правління 

відображали 

інтереси 

держави та 

поміщика 

Виступали від 

імені  

власника 

поселення 

(дідича) 

Управа, що 

очолювалася 

виборною 

особою та 

складалася із 

управлінців 

Статус 

очільника 

громади 

Є головною 

виборною 

посадовою 

особою 

територіальної 

громади 

Виступав 

представником 

державної 

влади на місцях 

Представляв 

інтереси 

держави та 

поміщика, а 

після реформи 

1861 року – 

ще й окремого 

стану селян 

Керівниками 

громад виступали 

магнати, які 

обіймали найвищі 

державні посади  

Очількик 

самостійно 

обирався 

громадою, мав 

контрольовані 

повноваження 

без привілеїв 



Продовження додатку Г (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Управлінська  

          культура: 
 

Критерій 

порівняння 

років 

української 

незалежності 

(з 1991 р.) 

радянських 

часів 

(1922-1991рр.) 

імперського 

періоду 

(ХVІІІ – поч. 

.ХХ ст.) 

доби 

польської 

експансії 

(ХVІ - ХVІІІ ст.) 

періоду 

автентичного 

врядування 

(до ХV ст.) 

Статус 

секретаря 

Посадова особа 

місцевого 

самоврядування

, яка працює в 

раді на 

постійній 

основі 

Виконував 

канцелярські та 

нотаріальні 

функції 

Сільський та 

волосний 

писар 

призначався 

для ведення 

діловодства 

Призначався або 

обирався для 

фіксування актів 

копного суду 

Запрошувався 

на посаду для 

виконання 

канцелярських 

та 

нотаріальних 

функції 

Статус депутата Представляє 

інтереси всієї 

територіальної 

громади, несе 

обов’язки перед 

виборцями 

Депутати 

відігравали 

номінальну 

роль в роботі 

місцевих 

державних 

органів 

Представляли 

інтереси 

привілейовано

го соціального 

стану 

Депутати 

володіли правом 

«вето» на будь-

яке рішення 

Ліпші мужі із 

кожного села 

представляли 

громаду та 

обирали її 

старійшину 

Обмеження 

прав 

територіальних 

громад на 

місцеве 

самоврядування 

 

Може бути 

застосовано 

тільки в умовах 

воєнного чи 

надзвичайного 

стану. 

Права 

територіальних 

громад на 

місцеве 

самоврядуванн

я не 

визнавалися  

Місцеве 

населення 

існувало в 

чітко 

визначених 

державою 

рамках 

Обмежувалися з 

боку магнатів, 

шляхти та 

держави в цілому. 

В додержавний 

період і до 

іноземної 

експансії не 

обмежувалося 

Нормативне 

регулювання 

інституту 

самоврядування 

Регулюється 

Європейською 

хартією 

місцевого 

самоврядування

, Конституцією 

та законами 

України 

Регулювалося 

НПА 

Радянського 

Союзу. 

Регулювалося 

НПА 

Російської 

імперії 

Литовськими 

статутами, 

рішеннями 

копних судів 

Звичаєвим 

правом та 

Руською 

Правдою 

Середовище 

розвитку 

управлінських 

традицій 

У селах, 

селищах та 

містах існує 

місцеве 

самоврядування 

У містах 

сільського та 

міського типу 

зосереджували

ся лише органи 

державної 

влади 

Створювалися 

органи 

місцевого 

самоврядуван

ня серед 

окремих 

верств 

сільського 

населення 

Окрім 

Магдебурзького 

права, 

самоврядування 

також було 

поширене в 

сільській 

місцевості 

Руська 

традиція 

здебільшого 

поширювалася 

у сільській 

місцевості та із 

незначним 

демографічним 

навантаженням 



 

Додаток Г (3) 

 

Порівняння кадрових особливостей національних традицій врядування 

 
     Управлінська  

          культура: 
 

 

Критерій 

порівняння 

років 

української 

незалежності 

(з 1991 р.) 

радянських 

часів 

(1922-

1991рр.) 

імперського 

періоду 

(ХVІІІ – поч. 

.ХХ ст.) 

доби 

польської 

експансії 

(ХVІ - ХVІІІ ст.) 

періоду 

автентичного 

врядування 

(до ХV ст.) 

Умови набуття 

повноважень 

Альтернативні 

вибори, 

призначення на 

конкурсній 

основі 

Призначення, 

безальтернати

вні вибори 

Успадкування 

влади та 

призначення 

 

Вибори (короля, 

послів), 

призначення 

Прямі та 

опосередковані 

вибори, 

запрошення на 

княжіння 

Термін 

повноважень 

П’ять років 

повноважень 

органів 

місцевого 

самоврядування 

Влада передавалася у спадок, а службовці 

призначалися на невизначений термін 

Від 1-го  до 

кількох років 

Обмеження 

повноважень 

Обмежені 

законами та 

іншими 

нормативними 

актами 

Обмежувалис

я законами 

або окремою 

особою 

Обмежувалися 

окремою 

особою  

Обмежувалися 

окремою групою 

чи одноосібно 

Обмежувалися 

населенням 

громади 

Нагорода за 

виконання 

посадових 

обов’язків 

Власна вигода, 

заробітна плата, 

пільги, пенсія 

Заробітна 

плата, пільги, 

пенсія 

Привілейоване 

становище, 

більша частина 

прибутків 

Привілеї, 

маєтки, грошова 

винагорода 

Шана та повага 

до особистості 

керівника 

Підготовка 

майбутніх кадрів 

Система НАДУ 

та інші 

альтернативні 

навчальні 

заклади 

Вищі партійні 

школи КПРС 

Університети, 

ліцеї, військова 

академія та 

військові 

училища тощо. 

Києво-

Могилянська та 

Острозька 

академії, 

братські та 

церковні школи 

Віче було 

одночасно 

практичною 

школою, що 

готувала 

молодих 

управлінців 

Участь 

громадськості в 

управлінні 

У прямому 

державному 

правління барк 

участь незначна 

частина молоді 

Вишукувалис

я поодинокі 

здібні молоді 

люди 

Участь в 

державному 

управлінні 

брали 

представники 

дворянського 

стану 

Участь в 

державному 

управлінні 

брали 

представники 

шляхти 

Молоді 

одружені 

жителі громади 

повинні були 

бути особисто 

присутніми на 

віче 

Значення 

професійних та 

особистих 

якостей 

Формальні 

вимоги до 

освіти. 

Проте досить 

часто мають 

місце особисті 

інтереси  

Особливо 

талановитих 

переводили з 

виробництва 

в 

управлінську 

сферу  

Основну роль грало походження 

та приналежність до певної 

соціальної групи 

Кандидат був 

розумним, 

авторитетним, 

справедливим 

та умів 

відстоювати 

інтереси 

громади 

Збереження 

привілеїв 

Формально 

привілеїв не 

існує, 

Привілеїв не 

існувало 

У більшості 

випадків 

зберігалися 

Привілеї 

зберігалися 

Привілеї не 

зберігалися 

Права та 

обов’язки 

керівника 

Регулюються 

сучасним 

законодавством 

Регулювалися 

законами 

СРСР 

Регулювалися 

органами 

державної 

влади 

Регулювалися 

звичаями, 

законами чи 

надавалися 

дідичами 

Регулювалися 

звичаєвим 

правом та 

рішеннями 

громади 
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Додаток Г (4) 
 

Порівняння управлінських особливостей функціональної групи 
 

     Управлінська  

          культура: 
 

 

Критерій 

порівняння 

років 

української 

незалежності 

(з 1991 р.) 

радянських 

часів 

(1922-1991рр.) 

імперського 

періоду 

(ХVІІІ – поч. .ХХ 

ст.) 

доби 

польської 

експансії 

(ХVІ - ХVІІІ 

ст.) 

періоду 

автентичного 

врядування 

(до ХV ст.) 

Суспільне 

положення 

керівника 

 

Престижне. 

Рівень 

престижу 

залежить від 

рівня посади 

Представник 

державної 

влади був 

рівним з 

іншими 

професіями 

Цивільний 

службовець 

цінувався 

менше за 

військового 

Разом з 

посадою 

надавалися 

відповідні 

привілеї 

Керівник був 

слугою 

громади. І 

відрізнявся 

лише віком та 

мудрістю 

Форма 

прийняття 

рішень 

Колегіальна 

та одноосібна 

(уповноважено

ю особою) 

Переважно 

колегіальна 

(рішення 

приймалися 

радами, 

з’їздами тощо) 

Одноосібно-

колегіальна 

(заздалегідь 

прийняті 

рішення 

узаконювалися 

думою) 

Колегіально-

одноосібна (від 

рішення 

окремої 

привілейованої 

групи залежали 

рішення однієї 

людини) 

Колегіальна. 

(рішення 

приймалися на 

загальних 

зборах громади 

(віче) 

Виконання 

рішення 

Рішення 

виконується 

визначеною 

групою 

відповідальних 

та виконавців 

Супроводжувал

ося жорсткими 

адміністративни

ми умовами 

Супроводжувал

ося 

використанням 

кріпосної 

робочої сили 

Супроводжувал

ося нещадною 

експлуатацією 

жителів 

громади 

Залежало від 

усієї громади, 

виконувалося 

із залучанням 

всіх та наявних 

ресурсів 

Відповідальніст

ь 

Відповідальніст

ь людини перед 

людиною, 

громадою та 

державою  

Відповідальніст

ь людини перед 

державою  

Відповідальніст

ь людини перед 

конкретною 

особою чи 

державою 

Відповідальніст

ь громади перед 

конкретною 

особою чи 

державою 

Відповідальніс

ть громади 

перед 

людиною 

Відносини 

органів 

державної 

влади та органів 

місцевого 

самоврядування 

Будувалися на 

підзвітності 

місцевого 

самоврядування 

державі в 

частині 

делегованих 

повноважень 

Повна 

відсутність 

місцевого 

самоврядування 

Повний 

пріоритет 

органів 

державної 

влади над  

селянським 

самоврядування

м  

Відносини між 

дідичем  та 

управою 

громади 

ґрунтувалися  

на пріоритеті  

дідича 

Відносини 

князя і віче 

будувалися на 

повному 

протектораті 

останнього. 

 

Місцеві 

ініціативи 

З місцевими 

ініціативами 

виступають 

члени 

територіальної 

громади 

Кожна людина 

за умови, якщо 

ініціатива не 

шкодитиме 

інтересам 

держави 

З будь-якої 

ініціативи 

користувалася 

держава чи 

власник села 

Ініціатором 

виступав дідич, 

власник села 

Кожен член 

громади міг 

виступати із 

власною 

ініціативою 

Громадська 

активність 

Відсутність 

активності, 

дієвість 

принципу «моя 

хата скраю» 

Не мала 

суперечити 

державі, 

проходила 

жорстку 

цензуру 

Обмежувалася 

державою чи 

поміщиком 

Обмежувалася 

дідичем, 

власником села 

чи державою 

Активність та 

солідарності в 

управлінні 

громадою 

Контроль за 

діяльністю 

місцевого 

самоврядування 

Здійснюється у 

межах 

повноважень та 

у спосіб, що 

передбачені 

законодавством 

Тотальний 

контроль 

держави на 

місцевому рівні 

Контроль 

держави та 

власника 

села 

Контроль 

власника над 

громадою 

Громада 

здійснювала 

повний 

контроль за 

діяльністю 

князя 
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Додаток Г (5) 

 

Порівняння управлінських особливостей ресурсної групи 

 
  Управлінська  

          культура: 
 

Критерій 

порівняння 

років 

української 

незалежності (з 

1991 р.) 

радянських 

часів 

(1922-1991рр.) 

імперського 

періоду 

(ХVІІІ – поч. 

.ХХ ст.) 

доби 

польської 

експансії 

(ХVІ - ХVІІІ 

ст.) 

періоду 

автентичного 

врядування 

(до ХV ст.) 

Ресурсне 

становище 

територіальної 

громади 

Більшість 

сучасних 

територіальних 

громад 

залишаються 

дотаційними 

Громади 

постачали 

Промислову та 

сільськогоспода

рську 

продукцію 

Громади були 

джерелом 

доходів для 

поміщиків та 

держави в 

цілому 

Були чи не 

єдиним 

джерелом 

доходів для 

шляхти та 

держави в 

цілому 

Громади були 

самодостатніми. 

Вони володіли 

відомими на той 

час ресурсами 

Фінансові 

ресурси 

місцевого 

самоврядування 

Для виконання 

повноважень 

місцеві 

розробляють, 

затверджують і 

виконують 

місцеві 

бюджети 

Економічною 

основою були 

доходи 

місцевих 

колективних 

сільськогоспода

рських та 

промислових 

підприємств 

Для виконання 

місцевих 

завдань управи 

володіли 

певними 

фінансовими 

ресурсами. 

Фінансові 

ресурси 

здебільшого 

концентрувалис

я в руках 

власників 

громади 

Прибуток 

громади 

використовува

вся для 

реалізації 

спільних 

потреб 

Місцеві 

податки і збори 

Органи 

місцевого 

самоврядування 

встановлюють 

місцеві податки 

і збори. 

Податки для 

колгоспів та 

промислових 

підприємстввст

ановлювалися 

державою 

Встановлювали

ся державою та 

власником 

громади вигляді 

чиншу, 

панщини 

Податки 

встановлювали

ся дідичами у 

вигляді оброку, 

панщини 

Встановлюлися 

з метою 

задоволення 

суспільних 

потреб 

Комунальна 

власність 

Територіальним 

громадам 

належить 

рухоме і 

нерухоме 

майно, земля та 

природні 

ресурси 

Вся власність 

громади 

належала 

державі 

В громаді 

існувала 

поміщицька 

(включаючи 

селян-кріпаків) 

та державна 

власність 

Все майно 

разом із 

людьми 

належало 

дідичам та 

державі 

Усе рухоме та 

нерухоме 

майно, земля, 

природні 

ресурси 

належали  

громаді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Г (6) 
 

 

Порівняння регіональних управлінських особливостей  

ціннісно-ідеологічної групи 

 
    Регіональні особливості                                

управлінських  

традицій 

 

 

Критерій порівняння 

Архетипи національних 

традицій врядування 

Західноукраїнські традиції 

врядування 

Наддніпрянські 

традиції врядування 

Найбільша цінність 

 

Кожен мешканець 

громади, член спільноти 

Кожна людина 

територіальної громади 

Кожна людина та 

особливо та, яка 

могла принести 

користь громаді. 

Зразки поведінки Звичаї предків, 

правила поведінки, 

цінності громади 

(майнова рівність, 

відсутність привілеїв) 

 

Формувалися під впливом 

магдебурзького та 

волоського права на 

(отриманий майновий 

привілей) 

Формувалися під 

впливом козацького 

анархізму та  

східного 

деспотизму 

(привласнений 

майновий привілей) 

Особливості суспільного 

положення українців 

Рівність перед законом, 

відсутність класової 

різниці 

Суспільна рівність існувала 

на території Галичини та 

Холмщини до приєднання 

їх до Польщі в XIV-XV ст. 

Відсутність 

державності в часи 

монголо-

татарського іга 

сприяли 

відновленню 

суспільної рівності 

у громадах 

Наддніпрянської 

України 

Умови формування 

національного характеру 

Демократизм, непримиренність перед іншою владою, надмірна емоційність. 

Найвище за усе українець ставить власну свободу та повагу до себе, погано 

терпить авторитет влади навіть своєї родини. Також особливе місце відігравала 

довіра. 

Характер відносин між 

очільником громади та її 

мешканцями 

Громади укладали 

договори із князями 

(ряди) 

Обов’язкове укладення 

ряду між князем та 

громадою 

Князь чи гетьман міг 

просто обиратися 

громадою і присягати 

на вірність 

Релігійні умови 

формування 

Автентичною релігією 

було язичництво, а 

пізніше християнство 

Помітніший вплив 

католицизму 

Позиції Православ’я 

посилилися із 

зростанням 

католицької 

пропаганди 

Тип світогляду Незначний радіус комунікації, 

локальний колективізм 

 

 

 

 

 



Додаток Г (7) 

 

Порівняння управлінських особливостей  

інституційно-організаційної групи 
 

    Регіональні особливості                                

управлінських  

традицій 

 

 

Критерій порівняння 

Архетипи національних 

традицій врядування 

Західноукраїнські традиції 

врядування 

Наддніпрянські 

традиції врядування 

Теорія місцевого 

самоврядування 

Вільних громад Вільних громад з 

домішками громадівської 

Вільних громад з 

домішками 

державницької 

Дієвість статуту 

громади 

 

В період Київської Русі 

громади користувалися 

усним звичаєвим 

правом 

Статутна традиція 

розвивається з появою 

магдебурзького права на 

українських землях 

Статути теж існували 

у містах 

Наддніпрянської 

України 

Адміністративний склад 

територіальних громад 

  Українська громада 

здебільшого 

складалася із 4-9 

населених пунктів 

Загальні збори громадян 

 

Вічеві зібрання 

одночасно виступали 

загальними зборами 

громади та органами 

врядування 

Вічеві традиції 

продовжуються 

магдебурзьким та 

волоським правом і 

впровадженням копного 

врядування 

Фактично знищена 

самодержавством 

вічева традиція була 

відроджена у формі 

козацьких рад, де 

значний вплив мав 

гетьман. 

Місцеві ради 

Сесія ради Поняття сесії та її 

відповідного регламенту 

не існувало. Ймовірно, 

що віче збиралися за 

потреби. 

Чіткого регламенту для 

вічевих чи копних зібрань 

не існувало. 

Час проведення віче 

не регламентувався, а 

козацька військова 

рада скликалася 1-го 

січня, 1-го жовтні та 

на другий чи третій 

день Великодня. 

Виконавчі органи Управа, що 

очолювалася виборною 

особою та складалася із 

управлінців 

Функції виконавчого органу 

доручалися обраному 

князеві і при цьому 

обмежувалися громадою 

Виконавчими 

органами виступав 

гетьман із старшиною 

Статус очільника 

Громади 

Виступав справедливо 

обраним помазаником 

громади, діяв у межах 

встановлених нею 

повноважень 

Влада князя чи очільника 

громади була обмежена 

громадою, а пізніше – 

боярською верхівкою 

Кошовий отаман у 

мирний час ма велику 

владу, а у воєнний 

час –диктаторські 

повноваження. За це 

ніс персональну 

відповідальність 

Статус секретаря Запрошувався на посаду 

для виконання 

канцелярських та 

нотаріальних функції 

Здійснював нотування 

рішень віче та копного суду 

Писар виконував не 

тільки повноважень 

щодо канцелярської 

роботи, а приводив у 

в дію різні накази 

Статус депутата Особа, яка представляла 

громаду у відносинах з 

іншими громадами чи 

держаною, а також 

обирала старійшину 

Депутати їхали разом із 

возним до гродського суду з 

метою оголошення справи 

та внесення відповідного 

запису в актові книги. 

В часи Запорозької 

Січі обиралися 

депутації для 

вирішення певного 

завдання (їхати з 

посольством тощо). 



Продовження додатку Г (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Регіональні особливості                                

управлінських  

традицій 

 

 

Критерій порівняння 

Архетипи національних 

традицій врядування 

Західноукраїнські традиції 

врядування 

Наддніпрянські 

традиції врядування 

Обмеження прав 

територіальних громад на 

місцеве самоврядування 

 

В додержавний період і 

до іноземної експансії 

не обмежувалося 

Обмежувалося польськими і 

українськими магнатами та 

шляхтою 

Обмежувалися 

польським та 

московським урядом 

Нормативне регулювання 

інституту самоврядування 

Звичаєвим правом та 

Руською Правдою 

Звичаєвим правом, 

Литовським статутом 1588 

рр., Магдебурзьким правом 

Звичаєвим правом, 

Березневими 

статтями Богдана 

Хмельницького, 

певний час 

Конституцією П. 

Орлика 

Середовище розвитку 

управлінських традицій 

Руська традиція 

здебільшого 

поширювалася у 

сільській місцевості та 

із незначним 

демографічним 

навантаженням 

Руське право як і Волоське 

передбачало переважно 

сільські поселення. Хоча 

поряд існували міста та села 

Магдебурзького права. 

Поряд із 

українськими 

сільськими та 

міськими громадами 

існували хутори та 

міста, населені 

пункти 

Магдебурзького 

права 



Додаток Г (8) 
 

Кадрові особливості національного врядування 

 
    Регіональні особливості                                

управлінських  

традицій 

 

 

Критерій порівняння 

Архетипи національних 

традицій врядування 

Західноукраїнські традиції 

врядування 

Наддніпрянські 

традиції врядування 

Умови набуття 

повноважень 

Прямі та опосередковані 

вибори, запрошення на 

княжіння 

Представницькі вибори Вибори були  

прямими 

Термін повноважень Від 1-го  до кількох 

років 

Найчастіше це був один рік Один рік, кілька 

років, безстроково 

Обмеження повноважень Обмежені громадою чи 

іншою групою), 

звичаями, особистою 

мораллю та совістю. 

Керівник діяв в чітко 

обмеженому діапазоні 

повноважень 

Повноваження 

обмежувалися звичаєвим 

правом, громадою, а 

пізніше представниками 

державної влади 

Повноваження 

частіше 

обмежувалися 

звичаями та 

представниками 

державної влади 

Нагорода за виконання 

посадових обов’язків 

Шана та повага до 

самого керівника 

Керівництво громадою часто не оплачувалося. Це 

було своєрідним громадським обов’язком. Якщо 

очількник й отримував якусь оплату, то це 

вирішувалося громадою 

Підготовка майбутніх 

кадрів 

Віче було одночасно й своєрідною школою, що 

готувала молодих управлінців 

Управлінському 

ремеслу навчалися на 

січових радах та в 

козацьких походах 

Значення професійних та 

особистих якостей 

Кандидат мав бути 

добрим, розумним, 

авторитетним, 

справедливим та уміти 

відстоювати інтереси 

громади 

Професійні та особисті 

якості були головним 

критерієм при виборі 

керівника 

Владу часто 

отримувала людина із 

лідерськими якостями 

Збереження привілеїв Привілеї не зберігалися Привілеї не зберігалися, 

важливим був досвід 

колишнього керівника 

Привілеї не 

зберігалися, проте 

колишній очільник 

громади мав вплив 

серед жителів 

громади 

Права та обов’язки 

керівника 

Регулювалися 

звичаєвим правом та 

рішеннями громади 

Права та обов’язки 

керівника чітко 

контролювалися з метою 

недопущення узурпації 

влади 

Очільник міг мати 

більше прав та 

обов’язків тільки в 

умовах воєнного чи 

надзвичайного стану. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Г (9) 
 

 

Функціональні особливості національного врядування 

 
    Регіональні особливості                                

управлінських  

традицій 

 

 

Критерій порівняння 

Архетипи національних 

традицій врядування 

Західноукраїнські традиції 

врядування 

Наддніпрянські 

традиції врядування 

Суспільне положення 

керівника 

Старший серед рівних. 

Керівниками були 

старшини – старші за 

віком і розумніші. Таких 

людей слухали на раді 

Старший з рівними. 

Очільник громади не 

піднімався над іншими 

жителями громади 

Старший над 

рівними. 

Очільник громади 

здебільшого був 

багатшим та 

впливовішим 

Форма прийняття рішень Колегіальна. (вішення 

приймалися на 

загальних зборах 

громади (віче). 

Колегіальна (слабкий вплив 

князя чи війта на прийняття 

рішень) 

Колегіальна (сильний 

вплив князя, гетьмана 

чи голови на 

прийняття рішень) 

Виконання рішення Залежало від усієї 

громади, виконувалося 

із залучанням всіх 

необхідних та наявних 

ресурсів громади 

Залежало від бояр та князя Залежало від князя, 

гетьмана та його 

старшини 

Відповідальність 

 

Відповідальність усієї 

громади за дії кожного її 

жителя. Очевидно тому 

й кожен намагався 

брати участь у віче 

Громада сама вихорує і 

навчає людину, а тому і 

відповідає за її дії. Очільник 

громади відповідав на рівні 

з кожним членом громади. 

Очільник громади 

відповідав на рівні з 

кожним членом 

громади. 

Очільник громади ніс 

більшу 

відповідальність ніж 

кожен член громади 

Відносини органів 

державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування 

Відносини князя і віче 

будувалися на повному 

протектораті 

останнього. Із трьох 

поселень сусідньої 

общини на віче 

запрошувалися по 

декілька осіб в якості 

свідків щодо стану 

справ. 

Повна перевага віче, яке 

вирішувало суто питання 

місцевого значення. З 

метою складання протоколу 

та в якості свідка 

запрошувався возний 

гродського уряду. 

Рівноправство у 

відносинах намісника 

князя та віче. 

Очільник громади з 

часом став 

передирати на себе 

функції віче. 

Місцеві ініціативи Кожен член громади міг 

виступати із власною 

ініціативою 

Ініціатива князя чи 

очільника громади за 

значенням була рівною 

ініціативі кожного члена 

громади 

Ініціатива очільника 

громади мала 

перевагу, але й думка 

інших членів була 

важливою 

Громадська активність 

 

Високий ступінь прояву 

активності в управлінні 

громадою на основі 

солідарності 

Між очільником громади та 

іншими жителями 

проявлялася партнерська 

солідарність 

Між очільником 

громади та іншими її 

членами проявлялася 

субординаційна 

солідарність 

Контроль за діяльністю 

органів місцевого 

самоврядування 

 

Громада здійснювала 

повний контроль за 

діяльністю князя 

Громада та віче 

здійснювали повний 

контроль за діяльністю 

князя 

Віче або рада 

контролювала князя 

чи гетьмана. В період 

Гетьманщини 

практикувалася 

Чорна рада. 
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Додаток Г (10) 
 

 

Ресурсні особливості національного врядування 

 
    Регіональні особливості                                

управлінських  

традицій 

 

 

Критерій порівняння 

Архетипи національних 

традицій врядування 

Західноукраїнські традиції 

врядування 

Наддніпрянські 

традиції врядування 

Ресурсне становище 

територіальної громади 

Наявність усіх 

необхідних та відомих 

на той час послуг та 

ресурсів створювалося 

громадою. Тому за 

відсутності техногенної 

цивілізації існувала 

самодостатня та 

незалежна громада 

З утворенням держави, уряд 

втручається у внутрішні 

справи громад. Та це не 

вплинуло на її 

самодостатність, адже вона 

була тільки податковим 

донором для держави 

Відсутність дієвої 

державної влади 

через монгольську 

навалу призвела до 

формування міцних 

самоврядних 

традицій. Але данина 

монголам істотно 

підривала 

самодостатність 

громад 

Фінансові ресурси 

місцевого самоврядування 

В результаті 

користування спільними 

земельними угіддями 

громада отримувала 

прибуток який 

використовували для 

реалізації її потреб 

Фінансовими ресурсами 

розпоряджалося віче. 

Фінансові ресурси 

формувалися виключно для 

потреб громади 

Значні повноваження 

у розпорядженні 

фінансовими 

ресурсами мав і 

князь. Фінансові 

ресурси формувалися 

виключно для потреб 

громади 

Місцеві податки і збори Могли встановлюватися 

з метою задоволення 

суспільних потреб 

Встановлювало віче для 

потреб громади (утримання 

об’єктів соціальної 

інфраструктури та виплати 

державі та дідичеві 

Встановлювалися 

«згори» князівською 

та гетьманською 

адміністрацією. 

Комунальна власність Земельна община стала 

основою спільної 

власності на землю та  

майно 

Князь чи очільник громади 

не міг зазіхати на спільне 

майно громади 

Князь міг 

користуючись 

майном громади 
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                         Галицька модель місцевого самоврядування на поселенському рівні                                       Додаток Д (1) 

 

 
 

 

Верв - громада окремого села, селища, міста, 

району у місті 

 

 

Верв - громада окремого села, селища, міста, 

району у місті 

 

 

 
 

Верв - громада окремого села, селища, міста, 

району у місті 

Ве 

 
 

Верв - громада окремого села, селища, міста, 

району у місті 

Громада (ОТГ) – (4-9 населених пунктів сільського типу, місто, район у місті) 

О
б

р
а
н

н
я

 

Ф
о

р
м

у
в

а
н

н
я

  
 
 

 

Вічева рада 
(сільська, селищна, міська рада) 

 

Ф
о

р
м

у
є 

т
а

 к
о

н
т
р

о
л

ю
є 

д
ія

л
ьн

іс
ть

 

 

Управа  
(Виконавчий комітет) 

 

Війт 
(сільський, селищний, міський 

голова, обирається з числа 

старост) 

 

Апарат ради 
Секретар 

Обрання 

Староста верві 

 

Управа 

 

Секретар 

К
ер

ін
и

ц
т
в

о

, в
ід

п
о
в
ід

а

л
ь
н

ість 
К

е
р

ів
н

и
ц

т
в

о
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

Віче верві 
 (загальні збори громадян) 

 

О
б

р
а
н

н
я

 

Схвалення рішень, 

контроль за діяльністю 

В
х
о

д
и

т
ь

 д
о

 с
к

л
а
д

у
  

в
и

к
о

н
к

о
м

у
 

Інші 

виконавчі 

органи 

Керівницт

во 

Постійні та 

тимчасові 

комісії 

Заступ

ник (и) 

Призн

ачення 

З
а

т
в

ер
д
ж

ен
н

я
 

 

 

Пристав 

О
б

р
а
н

н
я

 

К
о
н

т
р

о
л

ь 

Обрання, 

контроль 

Волосні ради та 

ради земель 
 

О
б

р
а
н

н
я

 

Органи 

самоорганізації 

населення 

 

Волосний уряд 
(РДА, префектура) 

 

Контоль  за 

викоанням 

делегування 

повноважень 

 

Координація 

 

Голова Обрання 

 

Головування 
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Галицька модель місцевого самоврядування на рівні волості 

Додаток Д (2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТГ, що входять до складу волості (району) 

 

 

 

 

Волосна рада 
(районна рада) 

О
б

р
а
н

н
я

 

 

Апарат ради 

Постійні та 

тимчасові 

комісії 

Форму

вання 
 

Голова  

волосної ради  
(голова районної ради) 

Інші виконавчі 

органи 
волосної ради  

(районної ради) 

 

 

Виконавчий 

комітет 

волосної ради 
(районної ради) 

К
о
о

р
д
и

н
а
ц

ія
 

Волосний уряд  
(РДА, префектура) 

Обрання, 

відповідальність 

Керуючий 

справами 

 

Заступник (и) Затвердження 

Формування, відповідальність, підзвітність 

Керівництво 

Нагляд за 

додержанням 

Конституції і  

законів України 

Головування 

Делегування 
повноважень,

контроль 
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Січова модель місцевого самоврядування на поселенському рівні                                   Додаток Д (3) 

 

 
 

Верв - громада окремого села, селища, 

міста, району у місиі 

 

 
 

Верв - громада окремого села, селища, 

міста, району у місиі 

 

 
 

Верв - громада окремого села, селища, 

міста, району у місиі 

Громада (ОТГ) – 4-9 населених пунктів сільського типу, місто 

 

О
б

р
а
н

н
я

 

О
б

р
а
н

н
я

  

Ф
о

р
м

у
в

а
н

н
я

  

 

 

 

Рада громади 
(сільська, селищна, міська рада) 

 

Ф
о

р
м

у
є 

т
а
 к

о
н

т
р

о
л

ю
є 

д
ія

л
ь

н
іс

т
ь

 

 

Виконавчий комітет 
(Управа) 

 

Голова громади 
(сільський, селищний, міський 

голова) 

 

Апарат ради 

Секретар 

Керівництво 

Староста (голова верві) 

О
б

р
а
н

н
я

  

Управа 
Секре

тар 

К
е
р

ів
н

и
ц

т
в

о
 

в
ід

п
о
в
ід

а

л
ь
н

ість 
К

е
р

ів
н

и
ц

т
в

о
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

 

Віче сільської 

громади 

 

О
б

р
а
н

н
я

 

Схвалення рішення, 

контроль за діяльністю 

В
х
о

д
и

т
ь

 д
о

 с
к

л
а

д
у

  
  
  

 

Інші 

виконавчі 

органи 

Координація 

Постійні та 

тимчасові 

комісії Заступ

ник 

(и) 

Призн

ачення 

З
а

т
в

ер
д
ж

е

н
н

я
 

Пристав 

О
б

р
ан

н
я 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

Контрольна 

рада 
 

Контроль 

Волосні ради та 

ради земель 
 

О
б

р
а
н

н
я

 

 

 

Волосний уряд  
(РДА, префектура) 

 

Контоль 

виконання 

делегування 

повноважень 

 

Формування 

Обрання 

Органи самоорганізації 

населення 

 

Внесення пропозицій щодо 

признечення членів 

виконкому, головування 
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Додаток Д (4) 

Січова модель місцевого самоврядування на рівні волості 

 

 

 

ОТГ, що входять до складу волості (району) 

 
Волосна рада 

(районна рада) 

 

О
б

р
а
н

н
я

 

 

Апарат ради 

 

Постійні 

комісії Формування 

 
 

Голова волості 

О
б

р
а
н

н
я

 

Головування на 

засіданнях 

 

Інші виконавчі 

органи 

волосний ради 

Виконавчий 

комітет 

волосної ради  

 

Формування, 

керівництво 

Формування, контроль 

К
о
о

р
д
и

н
а
ц

ія
 

Волосний уряд 
(РДА, префектура) 

Заступник (и) 

П
р

и
зн

а
ч

е
н

н

я
 

 

Нагляд за 

додержанням 

Конституції і 

законів України 
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Додаток Е 

Повноваження виконавчих органів громади 

Галицької та Січової моделей місцевого самоврядування 
 

До повноважень виконавчих органів територіальних громад обох моделей 

місцевого самоврядування належать: 

- виконання бюджету громади; 

- виконання плану соціально-економічного розвитку громади; 

- планування розвитку території; 

- забезпечення охорони громадського правопорядку в населених пунктах 

громади; 

- охорона навколишнього природного середовища; 

- забезпечення благоустрою населених пунктів громади; 

- ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій;  

- утримання будинків та споруд, прибудинкових територій, що 

перебувають у комунальній власності; 

- забезпечення здобуття належного рівня загальної середньої, дошкільної 

та позашкільної освіти; 

- забезпечення охорони здоров’я населення громади; 

- забезпечення розвитку фізичної культури і спорту на території громади; 

- забезпечення па підтримка культурного розвитку населення; 

- надання соціальної допомоги населенню; 

- забезпечення належного санітарного стану вулиць у населених пунктах 

громади; 

- організація роботи громадського транспорту на території громади; 

- забезпечення безперебійного електро-, водо-, тепло-, газопостачання і 

водовідведення; 

- забезпечення безперебійного функціонування об’єктів торгівлі та сфери 

послуг; 

- забезпечення охорони пам’яток історії та культури, розташованих на 

території громади. 


