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Шановні колеги! 

Так склалося, що міжнародна спільнота останнім часом досить багато говорить 

про Україну нескорену, про Україну європейську. І ми торкнемося цього питання 

також.  

18 січня 2016 р. у Брюсселі відбулося засіданні Ради Європейського союзу на 

рівні міністрів закордонних справ. Перед засіданням Верховний представник ЄС з 

питань закордонних справ Федеріка Могеріні зазначила, що голови МЗС країн-членів 

ЄС, окрім питань Сирії, Іраку, Лівії, Ірану, обговорять Україну, хід реформ в країні, 

імплементацію мінських угод. Під час обговорення українського питання вперше 

поставили в центр дискусії не виконання мінських домовленостей, а внутрішні 

реформи в Україні. 

 «Не в останню чергу у нас була дискусія щодо України, де ми підтвердили нашу 

повну та єдину підтримку щодо повного виконання мінських домовленостей; однак 

цього разу з упором - можливо, вперше з такою ясністю і цілеспрямованістю - не 

тільки і не стільки на виконанні мінських домовленостей, а на процесі реформ 

всередині України» - сказала Могеріні на прес-конференції за підсумками зустрічі глав 
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МЗС ЄС. Вона  згадала реформи юридичної системи та державного управління, 

реформи з децентралізації влади в Україні.  

Реформування усіх сфер життя в Україні є пріоритетним вектором діяльності 

сучасного керівництва держави. Ще 12 січня 2015 р. президент Петро Порошенко 

підписав Указ «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», який визначає 

напрямки та пріоритети розвитку України на період до 2020 року.  

 «Стратегія-2020» складається з чотирьох векторів руху: сталий розвиток 

країни; безпека держави, бізнесу та громадян; відповідальність і соціальна 

справедливість; гордість за Україну в Європі та світі. Метою реформ визначено 

досягнення європейських стандартів життя та гідного місця Україні в світі. Документ  

включає в себе 62 реформи. З них пріоритетними визначені 8 реформ та 2 програми. 

До першочергових належить,зокрема, і  децентралізація та реформа державного 

управління. 

27 грудня 2015 р. Порошенко підписав закон про розширення повноважень 

місцевих рад, а 18 січня 2016 р. в селі Ірдинь Черкаської області обрали першого в 

Україні старосту у рамках проведення реформи децентралізації.  

Децентралізація ‒ процес перерозподілу або диспергування функцій, 

повноважень, людей або речей від центрального управління.
  

За тлумаченням Великого тлумачного словника сучасної української мови, який 

значною мірою базується на матеріалах одинадцятитомного тлумачного «Словника 

української мови» (1970–1980) ‒ це система управління, за якої частина функцій 

центральної влади переходить до місцевих органів самоуправління; скасування або 

послаблення централізації.
 

http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3608170-poroshenko-pidpysav-zakon-pro-rozshyrennia-povnovazhen-mistsevykh-rad
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3608170-poroshenko-pidpysav-zakon-pro-rozshyrennia-povnovazhen-mistsevykh-rad
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B2_11_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B2_11_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Проблема децентралізації влади в українській теорії конституційного права та 

практиці державотворення завжди посідала вагоме місце, починаючи з моменту 

проголошення незалежності України. Особливо ця проблема актуалізувалась у 2014 р. 

З 2010 р. в Україні фактично існувала суперпрезидентська республіка, за якої була 

встановлена жорстка централізація повноважень та ресурсів у вертикалі органів 

виконавчої влади.  

Внутрішньополітичний розвиток держави та зовнішня ситуація навколо України 

загострили питання децентралізації влади – передачу повноважень та ресурсів на 

нижчі рівні публічного управління. Особливого значення надає реформі український 

політикум. Зокрема, президент України П. Порошенко наголошує, що 

нинішня система врядування в Україні є занадто централізованою, і не має нічого 

спільного з демократією. «Це атавізм радянських часів, який долучився до хронічної 

корупції та широко розповсюдженої економічної та політичної безгосподарності в 

Україні. Отож, нині українське керівництво робить те, що мало бути зроблено давно у 

минулому. Децентралізація посилить, а не послабить Україну»,  

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман: «Без децентралізації, без 

ефективного місцевого самоврядування, ми ще надовго залишимось з дітьми, яким 

існуюча система не в змозі надати якісну та сучасну освіту, недолікованими хворими, 

розбитими дорогами, занедбаними селами, залишимось з усім тим ворохом проблем, 

які сьогодні маємо.... Європейський і світовий досвід свідчить, що місцеві проблеми 

можуть ефективно вирішуватись тільки на місцевому рівні. Держава ніколи не дійде 

до проблем кожного села чи міста, кожної вулиці чи двору» 

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України Геннадій Зубко: «Реформа децентралізації – головна реформа 

України... Ми не зможемо провести реформи в Україні, не провівши реформу влади. 

Це дуже амбітне завдання і, мабуть, найважча робота, яку потрібно зробити». 
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В Україні вперше децентралізація згадується в Конституції Української Народної 

Республіки від 29 квітня 1918 р., яка була розроблена конституційною комісією у 

складі 100 чоловік на чолі з головою УЦР Михайлом Сергійовичем Грушевський. 

Зокрема, у документі зазначалося, що «не порушуючи єдиної своєї влади, УНР надає 

своїм землям, волостям і громадам права широкого самоврядування, дотримуючись 

принципу децентралізації».  

Водночас необхідно відмітити, що 1918 р. погляди М. Грушевського вже зазнали 

кардинальних змін. У 1917 р. політик ще найбільш оптимальним варіантом розвитку 

України вбачав як національно-територіальне автономне утворення у складі 

федеративної, демократичної Російської Республіки, як наголошував, 

нецентралізованої. 

  

«Ми всі потомлені та втратили віру в страшний досадний централізм старого 

російського режиму і не хочемо, щоби він жив довше, хоч би і під республіканським 

червоним знаменом. Ми хочемо, щоби місцеве життя своє могли будувати місцеві 

люде і ним розпоряджатися без втручання центральної влади. Хочемо широкої 

місцевої самоуправи...» [с. 148]». 

У світлі вищезазначено, вважаємо за необхідне, зробити невелику ремарку. На 

нашу думку, некоректним було б трактувати наведені слова М. Грушевського як його 

позицію про необхідність надати Україні особливий статус у складі Російської 

республіки. Політик підкреслював, що й інші території повинні отримати такі ж права. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
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 «...становище України буде забезпечене ... тоді тільки, 

як Україна не стоятиме одинцем, а всі часті Російської республіки будуть не 

тільки що автономними провінціями, а державами, зв’язаними федеративним 

зв’язком» [виділене М. Грушевським – А.М.]  

Тобто, у даному випадку, ми розуміємо ці слова як прагнення домогтися для 

України статусу подібного до домініону Великої Британії. Адже до прерогатив 

центральної влади, як зазначав М. Грушевський, повинно були належати досить 

обмежене коло питань виключно загальнодержавного значення. Через це, на наш 

погляд, М. Грушевський окреслював у праці de facto незалежну новітню Україну.  

Визначивши основною стратегічною метою Центральної Ради досягнення 

національно-територіальної автономії, М. Грушевський доклав чимало зусиль, щоб 

розкрити глибинний внутрішній зміст останньої. Для цього в 1917 р. він видав друком 

декілька брошур: “Вільна Україна”, “Якої ми хочемо автономії і федерації”, “Хто такі 
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українці та чого вони хочуть”, “Звідкіля пішло українство та до чого воно йде” 

 

Як згадував М. Грушевський у «Споминах», в середині квітня 1917 р. у брошурі  

він «ладив ширше політичне сredo даного моменту: розвиток тодішнього політичного 

гасла ЦР» - «Якої ми хочемо автономії та федерації»(се була перша брошура, котру я 

випустив, і вона розійшлася щось чи не 70 тис. примірників, в кількох виданнях) [с. 

360]. Перше видання брошури побачило світ у Києві 20 квітня 1917 р. на сторінках 

української щоденної газети «Нова рада». Під назвою «Якої автономії і федерації хоче 

Україна» праця була передрукована у виданні «вісник Союзу визволення України» 7 

та 14 жовтня 1917 р. невдовзі союз визволення України перевидав її окремою 

брошурою 18 листопада 1917 р. у Відні. Віденське окреме видання відрізняється від 

першого київського лише незначними редакційними правками. У Києві брошура була 

перевидана другим та третім виданням того ж, 1917 р. за відомостями поданими 

київським часописом «Книгар», перше видання вийшло накладом 20 тисяч 

примірників, друге – 30 тисяч. Відомостей про наклад третього видання не виявлено і 

воно вирізняється окремими виправленнями в першому розділі та закінченням. 

У брошурі “Якої ми хочемо автономії та федерації” мова велася про національно-

територіальну автономію. - автономію, «...котра наближається до такої повної 

самостійності ....».  тобто, окреме державне утворення. На цю думку наштовхує у 

праці ще й той момент, що М. Грушевський чітко окреслює територію України як 
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унітарної держави –  «Українці хочуть, щоб з 

українських земель Російської держави… була утворена одна область, одна 

національна територія. Сюди, значить, мусять увійти губернії в цілості або в 

переважній часті українські – Київська, Волинська, Подільська, Херсонська, 

Катеринославська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Таврійська і Кубанська. Од 

них треба відрізати повіти і волості не-українські, як скажім, північні повіти 

Чернігівської губернії, східні Кубанської тощо, а прилучити натомість українські 

повіти сусідніх губерній, як Хотинський і частини Акерманського Бесарабської, східні 

частини губернії Холмської, полудневі окрайці губерній Городенської, Мінської, 

Курської, західні часті Вороніжчини, Донщини, Чорноморської і Ставропільської 

губерній. Так утвориться територія, де українська людність становить більшість…” 

(виділено М.Грушевським – Г.С.). Доречно зауважити, що подібну точку зору, 

зокрема, на окреслення східних рубежів України поділяли і самостійники. Зокрема, 

М.Міхновського початку ХХ ст. у роботі “Самостійна Україна” зазначав її східні межі 

аж по Кавказ.  

Таким чином, об’єднавши в складі України всі етнічні українські землі, М. 

Грушевський не виділяє осібно певний регіон, щоб наділити його «спеціальним» 

статусом. Голова ЦР вбачав можливість розвитку українських земель з урахуванням 

їхнього потенціалу та специфіки місцевого населення через створення широкої 
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системи органів місцевого самоврядування – «українська територія має бути 

організована на основах широкого демократичного (нецензового)» громадського 

самопорядкування, від самого споду («дрібної земської одиниці» аж до верху – до 

українського сойму)» [с. 142]  

М. Грушевський розумів «самоуправу чи самоврядування – коли громадянство 

через вибраних людей (депутатів, гласних, совітників), організованих в радах й 

виконавчих комітетах, з певними виборними виконавцями, комісарами і суддями 

порядкує свої економічні, культурні, адміністраційні чи судові справи...» (с. 138) 

Голова ЦР зазначав, що відмінність між автономією та самоуправлінням 

проявляється через повноваження. У першому випадку (як він хотів для України) – це 

фактично незалежна держава, а в другому – делегування центральною владою певного 

кола повноважень на місця, тобто проведення деценралізації – «самоуправа порядкує 

місцеві справи з поручення центральної власти».(с.139)  

Оскільки на часі було визначення статусу України у майбутній федеративній 

Російській республіці, то проблемі децентралізації М. Грушевський не приділяв багато 

уваги. Припускаємо, цим питанням від вважав потрібно було займатися вже у 

сформованій державі. Проте деякі тези заслуговують уваги. Зокрема, історик визначив 

порядок формування і коло повноважень органів самоуправління – «місцеве 

самоврядування дрібної земської одиниці, обране загальним, рівним, безпосереднім і 

тайним голосуванням чоловіків і жінок, буде порядкувати всі місцеві економічні, 
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просвітні і культурні справи, згідно з законодавством загальнодержавним і 

українським, автономним, і вибирати своїх людей для місцевого завідування 

(адміністрації). Місцеві народності будуть мати своїх представників в сих місцевих 

радах і установах...» 

У світлі окресленої проблеми особливої уваги заслуговує його позиція щодо прав 

національних меншин в Україні. М. Грушевський підкреслював поліетнічність 

населення України, наголошуючи на необхідності забезпечити їм можливість 

задовольнити їхні національні потреби – «забезпечивши права меншим народностям 

своєї землі, не маючи заміру панувати над ними чи обмежувати їх у чімсь – уділяючи і 

їм поміч з автономного скарбу, вони матимуть змогу по справедливості обертати 

головну масу засобів краю свого на задоволення потреб свого народу» [с. 142]. Тобто, 

це питання належало не тільки до компетенції місцевих громад, а й центральних 

органів влади. 

Водночас М. Грушевський чітко визначив і коло повноважень центральних 

органів влади -  «мабуть, будуть: справи війни і миру 

міжнародні трактати, завідування воєнними силами республіки, пильнування 

одностайної монети, міри, ваги, оплат митових (таможенних), нагляд за поштами, 

телеграфами і залізницями держави..., надавання певної одностайності карному 

(уголовниому) праву країв, стеження за додержуванням певних принципів охорони 

прав в крайовім законодавстві та за порядком надання горожанських прав чужинцям.» 

І, звичайно, врахував політик і головний принцип демократії – «Все, не обняте 

загальним законодавством республіки, належатиме до законодавства крайового» [с. 

149]. 
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Таким чином, дозволимо собі зазначити, що на 1917 р. закріпити за М. 

Грушевським кліше федераліста було б однобічним трактуванням його поглядів. Вже 

у праці «Якої ми хочемо автономії і федерації» можна простежити його бачення 

України у складі федерації на чолі з Росією як «тимчасового державного устрою». 

Адже його розуміння автономії практично тотожне статусові домініонів Британської 

імперії, а пізніше Співдружності, яким все – ж – таки офіційний Лондон змушений був 

надати незалежність. На користь цього також виступає, вважаємо, бачення М. 

Грушевського функцій місцевих органів самоврядування. Проте дана проблема 

потребує глибшого дослідження спадщини історика у світлі подій новітньої історії 

України та сучасної ситуації в Україні і щодо України.  

На сучасну візію спадщини М. Грушевського вплинуло багато чинників: 

страхіття радянської доби, важкі 90-ті, неоднозначність  початку ХХІ ст., помаранчева 

революція та її наслідки, Революція гідності, євроінтеграційний процес, події в Криму 

та на Сході України...  Проте його думки продовжують залишатися простими до 

геніальності і актуальними у будь-який час... 

М. Грушевський майже через століття вчить нащадків - ніхто за нас не побудує 

Української держави:  

«Працюймо самі для утвердження щиро демократичного і свобідного ладу і 

будьмо певні, що він в такім разі захопить і збере всі щиро демократичні елементи і в 

однім пориві перетопить всі сі демократичні елементи України, об’єднуючи в однім 

самопочутті нації… А всі чужорідні тіла, органічно нездібні з’єднатися з 

демократичною субстанцією, зістануться нейтралізованими, як не розтоплені зерна в 

моноліті граніту» (с. 266) 

Зістаймося собою в нових формах нашого державного і соціального життя, 

знайдім собі в них відповідний вираз!» 


