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ГЛОСАРІЙ 
 

 
АБСОЛЮТОРІУМ – форма контролю; інструмент оцінки 

правління гміни/повіту/воєводства/радою/сеймиком/думи у сфері 
виконання бюджетної постанови і розпоряджень. Постанова відповідного 
органу в справі затвердження звіту правління (Абсолюторіум) 
приймається абсолютною більшістю голосів від статутного складу 
виборчого округу. Відхилення у процесі голосування постанови про 
затвердження звіту правління рівнозначне прийняттю постанови про 
неприйняття звіту правління (ненадання абсолюторіуму). 
 

АВТОНОМІЯ – відносна незалежність під зовнішнього впливу: 
право на самостійне вирішення проблем місцевого значення: здійснювати 
власний розвиток та управляти процесами суспільного життя; свобода 
на впровадження на відповідній території самоврядування в обсязі, 
визначеному державними структурами. 
 

АДМІРАЛТЕЙСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ – особливі поселення 
казенних селян у Росії епохи феодалізму, де селяни поєднували працю 
в сільському господарстві з обслуговуванням підприємств морського 
відомства. Створені наприкінці XVIII ст. біля міст Миколаїв і Херсон 
(села Богоявленське, Покровське, Воскресенське, Калинівка, Березне-
гувате, Висунське). Складалися переважно з добровільних переселенців 
з Правобережної України, селян-утікачів, примусових переселенців з 
правобережної України, селян-утікачів, примусових переселенців з 
центральних губерній Росії. За переписом 1860 р. їх було понад 17 тис. 
осіб. Очолював поселення офіцер. Основні заняття переселенців – 
землеробство і тваринництво. Чоловіки протягом 4 міс. на рік працювали 
на верф’ях, каменоломнях, підприємствах, що обслуговували  
Чорноморський флот. Несли грошову, натуральну та інші повинності. 
Після дозволу переходити в міський і сільські стани (1861) поселення 
було перетворено на так звані передмістя й передані у відання 
Херсонської губернської адміністрації.  
 

АКТИ – владні, підзаконні, втілені в установлену форму 
волевиявлення суб’єктів управління. 
 

АНЕКСІЯ – протиправне насильницьке приєднання (захоплення) 
однією державою території іншої держави. В минулому мала значне 
поширення в міжнародній практиці як вияв експансіоністичної 
політики з боку агресивних держав. 
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АНКЛАВ – у міжнародному праві державні утворення – частина 

території держави, оточена територією іншої держави (держав). Такі 

адміністративно-територіальні утворення існують і в межах окремої 

держави: територія однієї адміністративно-територіально» одиниці 

знаходиться на території іншої, хоча кожна із них має свої органи 

місцевого самоврядування. 
 

АНШЛЮС – форма анексії, політика загарбання іншої держави. 
 

АВТОХТОНИ – корінні, споконвічні або давніші жителі країни чи 

місцевості. 
 

АПАРАТ – сукупність установ і закладів, які забезпечують 

функціонування органів суспільно-політичного управління, а також 

сукупність працівників установи, її штат. 
 

АПАРАТ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – 

створюється для правового, організаційного, матеріально-технічного 

та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, 

підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної 

перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень місцевої 

державної адміністрації, подання методичної та іншої практичної 

допомоги місцевим державним адміністраціям та органам місцевого 

самоврядування. Його очолює керівник, що призначається на посаду 

головою місцевої державної адміністрації. 
 

АСОЦІАЦІЯ – добровільне договірне об’єднання (союз, спілка) 

організацій, підприємств, інших юридичних чи фізичних осіб для 

спільної політичної, господарської, наукової, культурної та іншої 

діяльності. Асоціації місцевого самоврядування сприяють його розвиткові. 

Це, зокрема, Асоціація міст України, Українська асоціація місцевих та 

регіональних влад, Асоціація демократичного розвитку і самоврядування 

України, Ліга історичних міст України та ін. Для підтримки місцевого 

самоврядування на державному рівні створюються різні установи 

(Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні), в апараті 

виконавчої та законодавчої влади діють різноманітні структурні 

асоціації.  
 

АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ – всеукраїнська недержавна 

організація голів міст країни, метою якої є розвиток та утвердження у 

державі правових засад місцевого самоврядування. Створена у червні 

1992 р. Станом на 2012 р. її склад – 366 українських міст, селищ і сіл. 

До організаційної структури Асоціації міст України належать: секції 
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(великих міст; середніх та малих міст; з питань; освіти, охорони 

здоров’я, культури та мистецтва, житлово-комунального господарства, 

екологічної політики та природокористування, молодіжної політики), 

спілки (історичних міст, секретарів місцевих рад), координаційна рада 

з питань комп’ютеризації. Основні напрямки діяльності: участь у 

формуванні правової бази місцевого самоврядування: взаємодія з 

органами державної влади; підтримка міських програм та програм 

муніципального підприємства; захист інтересів муніципальних 

працівників; підготовка та підвищення кваліфікації кадрів; міжнародне 

співробітництво. 
 

АТЕСТАЦІЯ – перевірка та оцінка ділової кваліфікації працівників 

на предмет їх відповідності посаді, яку займають, або здійснюють на 

роботі. Для працівників різних галузей економіки встановлено різну 

періодичність проведення атестації – від 3 до 5 років. В органах 

виконавчої влади, де працює більшість державних службовців, 

здійснюється періодична (раз на 5 років) атестація. Кабінет Міністрів 

України затверджено Положення про порядок проведення атестації 

державних: службовців органів виконавчої влади. Посадові особи 

органів місцевого самоврядування підлягають атестації один раз на 

4 роки. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» (2001 р.), атестації не підлягають сільські, 

селищні, міські голови, голови районних у містах, районних і обласних 

рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної 

служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді 

спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року 

після виходу на роботу з відпустки пов’язаної з вагітністю і пологами 

чи доглядом за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений 

термін. 
 

АУДИТ – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, 

первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності 

їхньої звітності, обліку і його повноти, а також відповідності чинному 

законодавству та встановленим нормативам. 
 

БАРСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 1768-1772 рр. – військово-політичне 

об’єднання, утворена у м. Барі на Поділлі групою магнатів і шляхтичів 

з метою збереження необмежених прав і привілеїв шляхти та 

католицької церкви. Конфедерати намагалися не допустити посилення 

королівської влади та скасувати сеймові рішення 1768 р. про зрівняння 



Історія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування в Україні 

 

153 

в правах католиків і дисидентів, ліквідувати православні церкви і 

монастирі, запровадити уніатство для всього населення Правобережної 

України. Свою діяльність Барська конфедерація почала з розправи над 

українським і білоруським населенням, яке боролося прости унії та 

федерального гніту. Це викликало Коліївщину. Поразка Барської 

конфедерації 1772 р. була однією з передумов поділу Польщі.  
 

«БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ» 1654 р. – договірні умови, що визначали 

політичне і правове становище України після приєднання до Росії. 

Складені Б. Хмельницьким разом зі старшиною у січні-лютому 1654 р. 

після Переяславської ради і подані царському уряду в Москві 

посланцями з України С. Богдановичем – Зарудним та П. Тетерою. 

Складалися з 23 пунктів. Остаточно «Березневі статті» оформлені в 

царських грамотах 1654 р. За «Березневими статтями» Україна 

одержувала автономію, зберігала права і вольності Війська Запорозького 

та окремих станів, свій адміністративно-територіальний устрій, фінанси, 

право зносин із зарубіжними країнами (з деякими обмеженнями), 

самостійність православної церкви. Проте царський уряд з часом почав 

скасовувати «Березневі статті» і у 80-х роках XVIII ст. остаточно 

ліквідував залишки автономного устрою України.  
 

БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ 1596 р. – об’єднання православної 

церкви на території Речі Посполитої з католицькою. Прийнята на 

церковному соборі в Бересті (на сьогодні – Брест). За Берестейською 

унією православна церква України і Білорусі визнавала своїм главою 

римського папу, але зберігала богослужіння слов’янською мовою і 

православну обрядовість.  
 

БОЙКОТУВАННЯ ВИБОРІВ – масова відмова, утримання 

виборців від участі у виборах до представницьких та інших органів 

державної влади і місцевого самоврядування. Бойкот виборів має на 

меті недопущення виборів або їх зрив, істотне ускладнення, зниження 

явки виборців на виборчі дільниці та участі в голосуванні або інші дії, 

спрямовані проти проведення чергових, позачергових, повторних 

виборів і виборів замість депутатів, які вибули. Термін бойкот 

походить від прізвища Ч.-К. Бойкота, до якого в 1880 р. уперше в 

історії ірландські орендарі застосували подібну форму протесту. 
 

БОЯРИ – верхівка панівного класу в Київській Русі, Галицько-

Волинському, Володимиро-Суздальському та інших князівствах, 

Московському царстві, Молдові тощо. 
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БОЯРСЬКА ДУМА – (боярська рада), постійний дорадчий орган 
при князях у Київській Русі, починаючи з X ст. У джерелах іноді 
називається думою бояр. Склад, компетенція і права думи не були 
визначені. До неї належали представники вищих станів – дружинників 
(княжих мужів, думців) та старців градських (земських бояр, нащадків 
родоплемінної знаті); в них іноді брало участь вище духовенство 
(митрополит та ін.). 

 

БРАТСТВА ЦЕРКОВНІ – об’єднання, що виникли в XV ст. в 
Україні та Білорусі у середовищі промислового міщанства (згодом – у 
середовищі шляхти і козацтва). Мали за мету підвищувати роль 
світських елементів у церкві, відроджувати рух первісного християнства, 
вели активну просвітницьку, культурну, книговидавничу та богословську 
діяльність. З метою підвищення культурного і освітнього рівня 
широких верств населення і духівництва вони засновували братські 
школи, налагоджували книгодрукування. Основним органом  
самоуправління були загальні збори. Очолювала братство обрана на 
зборах рада із старших братчиків, одним з обов’язків якої було 
регулювання відносин з урядом, судовими установами, духовною 
владою. 

 

БРЕСТ-ЛИТОВСЬКИЙ (БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ) МИРНИЙ ДО-
ГОВІР 1918 р. – підписаний 09.02.1918 р. представниками УНР і 
державами Четверного Союзу (Німеччиною, Австро-Угорщиною, 
Туреччиною і Болгарією). 25.01.1918 р. Центральна Рада видала 
IV Універсал, яким проголошувався вихід УНР із складу Російської 
Федерації. 01.02.1918 р. делегація Четверного Союзу визнала УНР на 
чолі з Центральною Радою незалежною державою. Спираючись на 
Брест-Литовський мирний договір, австро-німецькі війська до кінця 
березня прибули в Україну. Договір виявився легальним прикриттям 
грабунку УНР з боку окупаційних військ.  

 

БУНЧУЖНИЙ – представник генеральної старшини у Запорозькій 
Січі, охоронець клейнодів. 

 

БУРГОМІСТР – 1. Голова міського самоврядування середньовічного 
міста, яке мало магдебурзьке право. 2. У деяких сучасних країнах – 
голова міського самоврядування. Зокрема, у Польщі – голова 
правління міської (до 50000 мешканців) гміни. 3. У Німеччині – вища 
службова особа у міських органах державної влади. 4. Те саме, що й 
бурмістер. У Російській державі бурмістер (з 1699 р.) – виборча особа, 
яка очолювала орган міського самоврядування – бурмістерську 
(земську) ізбу. Пізніше бурмістрами називали призначених поміщиком 



Історія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування в Україні 

 

155 

старости й управителя, після 1861 р. – волосних старшин. В Україні з 
XIV ст. у містах, що мали магдебурзьке право, – помічник війта. 

 

БЮДЖЕТ – встановлений законом або рішеннями відповідних рад 
план створення і використання фінансових ресурсів для забезпечення 
функцій, що здійснюються органами державної влади України, 
органами влади Автономної Республіки Крим і місцевими радами. 

 

БЮДЖЕТ ДЕРЖАВНИЙ – форма утворення і використання 
централізованого фонду коштів для забезпечення виконання функцій 
держави і діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. У більшості країн бюджет держави затверджується 
органом законодавчої влади. Складається з доході» і видатків. 

 

БЮДЖЕТ МІСЦЕВИЙ – план утворення і використання фонду 
фінансових ресурсів, що є власністю територіальних громад і 
фінансовою основою місцевого самоврядування з метою забезпечення 
виконання завдань і функцій, які належать до повноважень органів 
місцевого самоврядування, бюджети місцевого самоврядування та 
бюджет Автономної Республіки Крим, обласні та районні бюджети, 
бюджети районів у містах – затверджуються рішенням представницьких 
органів місцевого самоврядування. 

Місцеві бюджети складаються з доходної та видаткової частин. 
Дохідна частина складається з надходжень до місцевих бюджетів, що 
формуються власними, визначеними законодавчими актами, 
джерелами та закріпленими загальнодержавними податками, зборами 
й іншими обов’язковими платежами. Склад та обсяг доходів місцевих 
бюджетів, як визначені Бюджетним Кодексом України, формуються 
згідно з обсягом повноважень відповідних рад. Видатки місцевих 
бюджетів охоплюють бюджетні призначення, встановлені рішенням 
про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що пов’язані з реалізацією 
програм, відповідно до рівнів місцевих рад. 

 

БЮДЖЕТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – план утворення і 
використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення 
функцій та повноважень місцевого самоврядування, прийнятний 
представницьким органом місцевого самоврядування (сільською, 
селищною, міською радою) на календарний рік і виражений у грошових 
одиницях. З метою забезпечення реальної бюджетної самостійності 
необхідно дотримувалися принципів формування бюджету. Втручання 
органів державної влади у процес складання, затвердження і 
виконання місцевих бюджетів не допускається. 
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БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС – передбачена законодавством 

діяльність відповідних державних органів та органів місцевого 

самоврядування щодо складання, розгляду, затвердження та виконання 

державних і місцевих бюджетів. 
 

БЮЛЕТЕНЬ ВИБОРЧИЙ – бланк чітко визначеної форми, що 

використовується під час виборів. В Україні на бюлетені вказують 

назву органу, до якого проводяться вибори, номер виборчого округу 

чи означення багатомандатного виборчого округу, номер виборчої 

дільниці, а також наводять перелік претендентів на обрання. Бюлетень 

друкують державною мовою. 
 

БЮРГЕРСТВО – 1. Усі мешканці західноєвропейського 

середньовічного міста. 2. Середній прошарок міського населення 

середньовічного міста. 
 

ВАЛУЄВСЬКИЙ ЦИРКУЛЯР 1863 р. – таємне розпорядження 

російського уряду про заборону друкування літератури українською 

мовою. Після остаточного знищення царатом української державності 

(ліквідація гетьманського правління, зруйнування Запорозької Січі, 

втрачення самостійності правової системи в Україні, запровадження 

загальноросійського адміністративно-територіального устрою тощо) 

циркуляр засвідчив колоніальне політичне становище України. 
 

ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ – феодальна держава, що 

виникла на початку ХІІІ ст. і проіснувала до 1569 р. на території 

сучасних Литви, Білорусі та України. Найбільш відомі князі: Міндовг 

(середина 30-х – 1263), Гедимін (1316-1341), Ольгерд (1345-1377), 

Вітовт (1392-1430). У другій половині ХІІІ – на початку XIV ст. 

Велике Князівство Литовське підкорило значну частину українських 

земель, де встановило панщину та почало закріпачення селян 

(Литовські статути 1529, 1566, 1588 рр. та ін.). Внаслідок Люблінської 

Унії 1569 р. Велике Князівство Литовське об’єдналося з Польщею в 

єдину державу – Річ Посполиту.  
 

ВЕРВ – сільська громада в Давній Русі та у південних слов’ян 

(хорватів). Первісно верв була родовою одиницею, яка об’єднувала 

групу родичів, що вели спільне господарство. Із розпадом родового 

ладу громадські зв’язки у верві стають домінуючими; громада 

поступово перетворюється на територіальну організацію. Орган 

управління верві – «конні» збори або віче; судові справи провадив 

верховний суд. 
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ВЕТО – передбачений конституціями багатьох країн акт, який 

зупиняє або не допускає вступ у силу законів та інших нормативно-

правових актів (рішень) тих або інших органів (посадових осіб). 

Розрізняють абсолютне (резолютивне) і відносне (умовно-обмежене) 

вето. Абсолютне вето виявляється, зокрема, у праві глави держави на 

остаточне відхилення прийнятого парламентом закону. За відносного 

вето відмова глави держави санкціонувати закон лише зупиняє вступ 

останнього в силу. Парламент у такому випадку може подолати вето 

глави держави шляхом повторного голосування за закон. Відомі й інші 

класифікації вето: загальне і часткове (вибіркове). Перше означає 

відхилення акта загалом, а друге – окремих його частин. Право вето, 

окрім глави держави, рідше, але має верхня палата парламенту щодо 

актів, прийнятих нижньою палатою. Інколи таке право мають деякі 

члени невеликих колегіальних органів. 
 

ВИБОРИ – реалізація кожним громадянином свого невід’ємного 

права (в окремих країнах громадянського обов’язку) брати участь у 

формуванні представницьких органів державної влади та органів 

самоврядування або брати участь у формуванні виборчих органів 

політичних і громадських організацій. Вибори класифікують залежно 

від: 1) того, які органи (предмет обрання) обираються (парламентські, 

президентські та місцеві вибори); 2) того, обирається орган повністю 

чи частково (загальні та часткові вибори); 3) часу проведення (чергові, 

позачергові, повторні, додаткові); 4) територіальних меж (загально-

національні та місцеві); 5) способу волевиявлення виборців (прямі та 

непрямі). Окрім цього, вибори поділяють на одно-, багато- та 

безпарийні; альтернативні та безальтернативні, основні та додаткові 

тощо. 
 

ВИБОРНИЙ – 1. Помічник старости в селі. 2. Той, що стосується 

посади, обіймання якої відбувається внаслідок обрання. Зокрема, у 

Запорозькій Січі всі командні посади від гетьмана до отамана, були 

виборними. 
 

ВИБОРЧА СИСТЕМА – порядок організації і проведення виборів 

до представницьких органів державної влади, місцевого самоврядування і 

здійснення громадянами своїх виборчих прав. Ґрунтується на 

принципах виборчого права. Основними її видами є: мажоритарна, 

пропорційна, змішана (мажоритарно-пропорційна або пропорційно-

мажоритарна) виборчі системи. 
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ВИБОРЧИЙ ОКРУГ – територіальний підрозділ, у межах якого 

населення округу обирає своїх депутатів або інших виборних 

посадових осіб. 
 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА – одна з трьох гілок державної влади, яка 

організовує управління та спрямовує внутрішню і зовнішню діяльність 

держави, забезпечує втілення законів у життя, охорону прав і свобод 

людини. 
 

ВІЙТ – 1. Особа, яка очолювала місцеве управління або самовря-

дування (магістрат) у середньовічній Німеччині, Литві, Польщі та в 

Україні впродовж XV-XVIII ст. Міські та сільські війти (у Лівобережній і 

Слобідській Україні – старости) обирались із заможного населення. Війт 

у містах із магдебурзьким правом – спадкова посада. Після 

Національно-визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. війта 

у міста затверджував гетьман. Посада війта у селах існувала до 

XVІІІ ст., а в містах – до скасування магдебурзького права (поч. XIX ст.). 

2. У Польщі голова правління селищної гміни, який організовує роботу 

правління гміни, керує поточними її справами і представляє па 

зовнішньому рівні. 
 

ВІЛЬНА (СПЕЦІАЛЬНА) ЕКОНОМІЧНА ЗОНА (зона вільного 

підприємництва (ВЕЗ, ВСЕЗ) – частина території, яка має певну 

свободу у вирішенні господарських питань, особливий режим 

управління і пільгові умови діяльності для місцевих підприємств та 

іноземних фірм. Основна мета створення вільних економічних зон – 

залучення іноземного та місцевого капіталу для організації виробництв 

з високою конкурентною спроможністю на зовнішньому ринку. ВСЕЗ 

запроваджені у 84 країнах світу. Основними типами ВСЕЗ є: 

зовнішньоторговельні (експортні, імпортні, порто-франко вільні митні 

зони, митні склади тощо); комплексно-виробничі (експортно- або 

імпортно-орієнтовані); науково-технічні зони (регіональні інноваційні 

центри, науково-виробничі парки); туристично-рекреаційні; офшорні 

(банківсько-страхові) та зони прикордонної торгівлі. 
 

ВІЧЕ – народні збори в Давній Русі, на яких обговорювалися і 

вирішувалися важливі громадські справи. Відоме у всіх східних 

слов’ян як вияв народоправного ладу, форма громадського волевиявлення. 

За правовим характером віче – орган прямого народоправства, 

аналогічний народним зборам у давньогрецьких містах і середньовічних 

містах західної Європи. 
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ВЛАДА – багатогранне суспільно-політичне і правове поняття. 
Реальна можливість здійснювати свою волю у соціальному житті, 
нав’язуючи її, якщо це необхідно, іншим людям. До цього визначення 
додається здатність мобілізувати ресурси для досягнення поставленої 
мети. Є декілька визначень цього поняття: 1) відносини між людьми, 
коли одні командують, а інші підкоряються; 2) здатність досягати 
поставленої мети; 3) спроможність соціально-політичної системи 
забезпечувати виконання прийнятих нею рішень; 4) спосіб самоорга-
нізації людської спільноти, заснованої на розподілі функцій управління і 
виконання; 5) Можливість і здатність проводити свою волю. 

 

ВОЄВОДА – 1. Воєначальник, правитель у слов’янських країнах, 
зокрема в Київській Русі, Галицько-Волинському князівстві, а згодом і 
у Росії, Литві, Польщі та ін. 2. У сучасній Польщі – представник 
Прем’єр-міністра та в деяких випадках відповідних міністерств. 
Підзвітний центральному урядові; зосереджує свою діяльність на 
правовому нагляді за діяльністю органів самоврядування гмін, повітів і 
воєводства. 

 

ВОЛОСНЕ ПРАВЛІННЯ – виконавчий орган місцевого селянського 
громадського самоврядування у Росії. Складалося з волосного 
старшини, сільських старост (або призначених волосним правлінням 
засідателів) і збирачів податків. До компетенції волосного правління 
належали: витрати затверджених волосним сходом коштів, продаж 
селянського майна за борги, призначення і звільнення найманих 
волосних посадових осіб. В усіх інші питанням волосне правління 
було дорадчим органом при волосному старшині. 

 

ВОЛОСНИЙ СТАРШИНА – виборна посадова особа сільського 
громадського самоврядування 1861-1917 рр. Здійснював поліцейські, 
адміністративні та контрольні функції стосовно селян і приписаних до 
сільських громад осіб у межах волості. 

 

ВОЛОСТЬ – 1. У Київській Русі – певна територія, підпорядкована 
єдиній владі (князя, монастиря тощо). Літописи часто називають 
волостю ціле князівство (В. Чернігівська, В. Рязанська та ін.). Для 
позначення спорів про князівства вживалося слово «волоститися». 
2. Поділ князівств на окремі і адміністративні одиниці у Київській Русі 
після XI ст. 3. Нижча адміністративно-територіальна одиниця в Росії 
після 1861 р. 4. Адміністративно-територіальна одиниця за часів 
Української Народної Республіки, а також у перші роки радянської 
влади. Скасована у процесі адміністративно-територіальної реформи 
1922-1925 рр. 
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ВОТУМ – прийняті або втілені шляхом голосування думка чи 
рішення, певного колегіального органу, представницьких зборів про 
ставлення до політичних структур чи посадових осіб. Процедурою 
вотуму висловлюють довіру чи недовіру, схвалюють або засуджують 
діяльність органу влади або посадових осіб. Найчастіше є вираженням 
нижньою палатою парламенту схвалення (довіри) або несхвалення 
(недовіри) політичної лінії, певної акції уряду тощо. Ініціативу 
порушення питання вотуму довіри може подавати парламент або уряд. 
Якщо вотум недовіри виноситься урядові, то найчастіше він іде у 
відставку. В деяких державах у цьому випадку парламент розпускається 
та переобирається дотерміново. Виокремлюють такі види вотуму: 
плюральний – порядок голосування, коли певні категорії виборців 
мають по два і більше голосів; евентуальний – порядок голосування, 
коли голоси, подані за одного із кандидатів, у випадку перевищення 
встановленої квоти зараховуються іншому кандидатові з того ж 
партійного списку; обов’язковий – порядок голосування, за якого всі 
громадяни держави мають брати участь у виборах. 

 

ВОТЧИНА – земельна власність, яку можна було заповідати, 
продавати тощо. 

 

ВСЕСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУ-
ВАННЯ – акт міжнародної спілки місцевих рад, проголошений для 
усіх націй стандартом, до якого потрібно прагнути, намагаючись 
досягти ефективнішого демократичного процесу, поліпшуючи таким 
чином добробут свого населення. Прийнята на Міжнародному конгресі 
в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) 23-26 вересня 1985 р. Складається з 
преамбули та 11 статей. 

 

ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ – народно-визвольна боротьба проти 
кріпосницького і національно-релігійного гніту у XVIII ст. на 
Правобережній Україні, яка перебувала на той час під владою Польщі. 
Гайдамаками (від тюрк. «гайде» – гнати, турбувати) представників 
народних рухів називали польські письменники кінця XVIII ст. 
український народ для означення партизанів, які боролися проти 
польської адміністрації і шляхти, вживав слова «колії», «левенці», 
«опришки». Гайдамацький рух мав характер стихійних, розрізнених 
виступів збройних загонів, у яких об’єднувалися переважно селяни-
втікачі, найбідніша частина міського населення, козацька сірома, голота, 
наймити. Перше велике гайдамацьке повстання спалахнуло 1734 р., у 
той час, коли Польща була втягнута у конфлікт з Росією. Друге 
повстання було у 1750 р. Найбільш численне та криваве – Коліївщина – 
сталося в 1768 р.  
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ГАЛИЦЬКЕ НАМІСНИЦТВО – орган місцевого управління у 

Східній Галичині часів австрійського панування. Існувало впродовж 

1849-1918 рр. Очолював його призначуваний австрійським імператором 

намісник. Більшість галицьких намісників (11 із 17) були польськими 

магнатами. Галицьке намісництво поділялося на департаменти, 

кількість яких упродовж другої половини XIX ст. коливалася від 8 до 

17 одиниць. На початок XX ст. стало ще більше – 37 департаментів. 
 

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО – південно-західне 

українське князівство, що існувало в XІII – XІV ст. Утворилося 1199 р. 

внаслідок об’єднання Галицького та Володимиро-Волинського князівств 

волинським князем Романом Мстиславичем. Найбільшої могутності 

Галицько-Волинське князівство досягло за князювання Данила 

Галицького (1238-1264 рр.). На той час до його складу входили 

території Київського і Турово-Пінського князівств, Берестейська і 

Люблінська землі. В середині XІV ст. землі Галицько-Волинського 

князівства стали володіннями Польщі та Литви.  
 

ГАЛИЦЬКИЙ СЕЙМ – представницький орган, утворений 1775 р. 

Австрією на захоплених нею землях з місцеперебуванням у Львові. 

Галицький сейм мав статус дорадчого органу при губернаторі 

Галичини. Складався з представників трьох соціальних верств: 

аристократії (князі графи, барони) і вищого духівництва (архієпископи, 

єпископи); рицарств; (дворяни, шляхта); міщан (по 2 депутати від 

найбільших міст). Сейм обирав постійний становий комітет із 7 членів 

(по 2 від магнатського, рицарського і духовного станів та один 

представник міського стану). Революція 1848 р. ліквідувала Галицький 

сейм. 
 

ГЕНЕРАЛЬНА РАДА – політичний орган в Україні протягом 

1648-1750 рр. Спочатку складалися тільки з козаків і мала військове 

значення. Поволі склад Генеральної ради розширювався: до неї 

входили іноді вище духовенство та міщани. Генеральна рада мала 

велике значення за Б. Хмельницького. Головною функцією цієї 

інституції було обрання гетьмана, іноді – генеральної старшини.  
 

ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА – вища центральна військова і 

цивільна адміністрація на Лівобережній Україні в другій половині 

XVII-XVIIІ ст. До вищої Генеральної старшини належали генеральний 

обозний, генеральний суддя, генеральний підскарбій та генеральний 

писар. До нижчої Генеральної старшини належали два генеральні 

осавули, генеральний хорунжий та генеральний бунчужний.  
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ – вищий урядовець гетьманської 

адміністрації на Лівобережній Україні XVII-XVIII ст., який відав 

фінансами. 
 

ГЕРБ – символічний знак, що відображає політичні та історичні 

ідеї, географічні особливості, господарську специфіку країни або 

частини її території, станову відзнаку особи чи генеалогію роду. Є такі 

різновиди гербів: державні та земельні (міст, областей, провінцій 

тощо), родові, корпоративні (наприклад, герб середньовічних цехів). 
 

ГЕРБ ДЕРЖАВНИЙ – офіційна емблема держави, зображувана на 

печатках, бланках, грошових знаках, державних прапорах, фасадах 

будівель урядових установ тощо. Опис і зображення Герда державного 

встановлюють конституції і спеціальні закони держави. Національним 

символом України є гербова відзнак у формі тризуба, який з Х ст. був 

державним гербом Київського князя Володимира Сятославича і його 

династії. Після проголошення УНР Центральна Рада затвердила 

22 березня 1918 р. «державний герб великий» і «державний герб 

малий» – тризуб на синьому фоні як символ суверенної і соборної України. 

Автор проектів – художник В. Кричевський. Тризуб лишався Гербом 

державним і за Гетьманщини 1918 р. та Директорії. Національна Рада 

ЗУНР 13 листопада 1918 р. ухвалила прийняти за Герб державний 

зображення жовтого лева на блакитному полі, однак після акта злуки з 

УНР (1919 р.) тризуб прийнято за Герб державний і в західних землях. 

Після проголошення незалежності України Верховна Рада 19.02.1992 р. 

ухвалила затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи його 

головним елементом великого герба.  
 

ГЕТЬМАН – в Україні ватажок козацького війська; у XVІ-XVII ст. 

ватажок козацького війська, у XVII-XVIII ст. – правитель України, 

головнокомандувач козацького війська. 
 

ГІМН – урочистий музичний твір. Є гімни державні, військові, 

революційні, релігійні (духовні), на честь видатних людей та ін.  

 

ГІМН ДЕРЖАВНИЙ – офіційна урочиста пісня. Гімн державний 

разом з гербом державним і прапором державним України символізує 

державу і є одним з атрибутів державності країни. Український Гімн 

державний – «Ще не вмерла Україна» музика М. Вербицького, слова 

Павла Чубинського.  
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ГЛАСНИЙ – член міської думи, земських зборів (повітових та 
губернських) у царській Росії (в том числі і в Україні). Інститут 
гласних введено 1785 р. «Жалуваною грамотою на право і вигоди 
містам Російської імперії». Цей документ поділяв «міських обивателів» на 
6 станових груп за майновим і правовим становищем та «відновлював 
органи міського станового самоврядування». Органом самоврядування 
у місті стали міські збори. Збори мали право обирати розпорядчий 
орган самоврядування – загальну міську думу, що складалася з 
міського голови і гласного від станових груп населення. Дума обирала 
постійно діючий виконавчий орган – так звану шестигласну думу, в 
якій кожна станова група мешканців міста мала одного гласного. У 
віданні цих органів були всі питання міського благоустрою, 
продовольча справа, розвиток торгівлі та промислів, захист станових 
прав. До їхньої компетенції належали також певні поліцейські функції – 
нагляд за порядком на торгах та базарах. Інститут гласних скасовано 
після Жовтневої революції 1917 р. 

 

ГЛАСНІСТЬ – один із принципів здійснення демократії, гарантії 
ефективного функціонування усіх її інститутів; діяльності державних 
органів, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 
реалізації права на інформацію. 

 

ГМІНА – найнижча за ієрархією адміністративно-територіальна 
одиниця Польщі, яка, відповідно до Закону «Про гмінне самоврядування», 
включає в себе самоврядну спільноту всіх мешканців, які проживають 
на території гміни. Як територіальні одиниці гміни дуже відрізняються 
за кількістю жителів. Гмінами є великі міста, але одночасно гміною 
може бути також об’єднання сіл, в яких мешкає декілька тисяч осіб. 
Уряд своїм рішенням може створювати, об’єднувати, ділити та 
ліквідовувати гміни, встановлює їх границі, назви та місцезнаходження 
органів влади після проведення консультації із мешканцями. До сфери 
діяльності гміни належать усі справи місцевого значення, не визначені 
законом до повноважень інших суб’єктів. 

 

ГОЛОВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЦЕВОЇ РАДИ – 
посадова особа, яка очолює відповідний виконавчий комітет. За 
Конституцією УРСР ця посада була у виконкомах обласних, районних, 
міських, районних у містах, селищних і сільських рад народних депутатів. 
Чинна Конституція та Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (1997 р.) визначають, що у системі виконавчих органів рад 
утворюється виконавчий комітет сільської, селищної, міської рад, який 
очолює за посадою відповідно сільський, селищний, міський голова.  
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ГОЛОВНА РУСЬКА РАДА – політичний орган представників 

уніатського духовенства й української інтелігенції, сформований у 

Львові 2 травня 1848 р. і покликаний представляти українців Галичини 

перед імперським урядом Австрії.  
 

ГОРОДНИЧИЙ – за часів Київської Русі – урядовець, який 

наглядав за розбудовою міста, зокрема, контролював спорудження 

укріплень. В українських містах, що входили до Литовської держави, 

городничими називалися коменданти великих фортець, вони безпосередньо 

підпорядковувалися великим князям. У Московській державі – 

представник місцевої адміністрації. У Росії та Україні наприкінці 

XVIII-XIX ст. городничий – адміністратор, який відав справами 

повітового міста. Городничий мав дбати про безпеку міста, його 

впорядкованість і належний санітарний стан, піклуватися про жебраків 

та вбогих, опікуватися казенними закладами, наглядати за мірами та 

вагами, охороняти «благопристойність і порядок». На городничого 

було покладено і поліційні функції. Вони призначалися сенатом за 

поданням намісника, підпорядковувалися безпосередньо губернаторам 

і губернським правлінням. 
 

ГРАДОНАЧАЛЬСТВО – особлива адміністративно-територіальна 

одиниця Російської імперії у XIX-XX ст. До її складу належали місто 

та приписані до нього місцевості, виділені з губернії. У 1803-1805 рр. 

були утворені Одеське, Херсонське, Таганрозьке та Феодосійське 

градоначальства. Підставою для утворення градоначальства було 

здебільшого, важливе значення певних територій як портів для зовнішньої 

торгівлі, а також необхідність додаткового поліційного нагляду в 

містах з інтенсивною міграцією населення. На чолі градоначальства 

стояв градоначальник. Хоча градоначальства були окремими 

адміністративно-територіальними одиницями, однак у вирішенні 

деяких питань (судових, земських тощо) підпорядковувалися губернським 

адміністраціям. Скасовані після лютневої революції 1917 р. 
 

ГРАФСТВО (ОКРУГ) – найбільша адміністративно-територіальна 

одиниця вищого рівня, де обираються органи самоврядування 

(Великобританія, США). У США, наприклад, є більше 3 тис. графств. 

 

ГРИВНЯ – грошова одиниця України, затверджена Конституцією 

держави у 1996 р. (ст. 99). Назву запозичено з грошової системи 

Київської Русі, де гривнею називали зливки срібла, часом і золота, 

різної форми та ваги. 
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ГРОМАДА ТЕРИТОРІАЛЬНА – жителі, об’єднані постійним 

проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями; добровільне об’єднання 

жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.  
 

ГРОМАДСЬКА ДУМКА – один із проявів масової суспільно-

політичної свідомості, що відображає ставлення народу чи певної його 

частини до діяльності владних структур. 
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ – об’єднання громадян для 

задоволення та захисту своїх законних прав і свобод, економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів. Загальні засади створення і 

діяльності громадських організацій, закріплені Конституцією України. 
 

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ – один із видів соціального 

контролю, який здійснюється об’єднаннями громадян та самими 

громадянами. Є важливою формою реалізації демократії та способом 

залучення населення до управління суспільством і державою. 
 

ГРОМАДСЬКИЙ СУД – суд сільської громади, що виникла у 

ранньому Середньовіччі і поєднував слідчі та судові функції. У 

Київській Русі таким був вервний суд (від слова верв – назва сільської 

громади). До його складу належав вервний староста і знані члени 

громади (добрі люди). Компетенцією суду був захист власності, 

зокрема недоторканості земельних меж. 
 

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ – офіційне засідання органів місцевої 

влади щодо проведення певного заходу чи вирішення проблеми, що 

торкаються усієї громади і вимагають вирішення. Громадські слухання 

можуть ініціюватися як органами влади, так і представниками громади. 
 

ГРОМАДЯНИН – особа, яка належить до постійного населення 

будь-якої держави, користується правами і виконує обов’язки, 

встановлені законами цієї держави. 
 

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ – особа, яка має українське громадянство. 

Правовий статус громадянина України визначається Конституцією 

України та іншими законами. Держава забезпечує захист прав і свобод 

громадянина як у середині країни, так і за її межами. Громадянин 

України не може бути висланий за межі України або виданий іншій 

державі. У свою чергу громадянин зобов’язаний виконувати покладені 

на нього законами України обов’язки. 
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ГРОМАДЯНСТВО – політико-правовий статус особи, який 

визначає її приналежність до конкретної держави та підпорядкованість 

законам цієї держави.  
 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО – суспільство з розвиненими 

економічними, політичними, духовними та іншими відносинами і 

зв’язками, яке взаємодіє з державою та функціонує на засадах 

демократії і права. Побудова громадянського суспільства є метою 

суспільного розвитку, засобом всебічного забезпечення інтересів, прав 

та свобод людини і громадянина. Історично ідея громадянського 

суспільства бере початок від античних Греції та Риму. 
 

ГУБЕРНАТОР – 1. У Росії у XVIII – на поч. XX ст. – найвищий 

урядовий чиновник у губернії. Посаду запроваджено у 1708 р. Функції 

губернатора були детально викладені у «Наказі» (1837 р.): представник 

найвищої влади, голова губернського правління, блюститель порядків і 

законів, місцевий адміністратор. 2. У багатьох сучасних державах 

губернатор – найвища посадова особа в межах певної адміністративно-

територіальної одиниці. Наприклад, у США, Мексиці та Бразилії 

губернатор очолює виконавчу владу штату; в Іспанії, Бельгії, та деяких 

інших державах - виконавчу владу провінції, департаменту. 
 

ГУБЕРНАТОРИ І ПОВІТОВІ СТАРОСТИ – посадові особи в 

системі місцевого управління Української держави в 1918 р. за часів 

гетьмана П. Скоропадського. Перші з них призначалися гетьманом, 

наступні – міністром внутрішніх справ. Компетенція старост чітко не 

була визначена. Вона полягала, передусім, у нагляді за роботою земств 

і управ. Рішення останніх набули чинності лише після їх затвердження 

відповідними старостами. 
 

ГУБЕРНАТОРСЬКЕ ПРАВЛІННЯ – головна адміністративна 

установа губернії у Російській імперії кін. XVIII – поч. XX ст. 

Запроваджене на підставі «Установлення про губернії» (1775 р.). За 

цими законами губернське правління було дорадчим органом під 

безпосереднім керівництвом намісника. До нього належали: губернатор, 

радники та асесори. Згодом членом правління став і віце-губернатор 

губернського правління. Воно визначалося як установа, що керує 

загальним благоустроєм, охоплює права особи та власності, забезпечує 

«тишу та спокій», відає господарством, дбає про народне здоров’я та 

забезпеченість продовольством. Правління доводило до відома 

підпорядкованих йому установ і чиновників закони та вимагало їх 

виконання. Однак у середині XIX ст. головна роль в управлінні 
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губернією належала губернаторові, а губернаторське правління 

перетворилося на виконавчий орган при ньому. Основні справи 

установи зосереджувалися в канцелярії, що складалася з 4 відділень. 

Перше відділення відало оприлюдненням законів, наглядало за 

виконанням розпоряджень губернатора та губернського правління, за 

губернаторською газетою. Через друге відділення губернатор керував 

поліцією. Третє – забезпечувало зв’язок з місцевими судами, четверте – 

фінансово-господарськими органами. 

 

ГУБЕРНІЯ – адміністративно-територіальна одиниця у Росії XVIII – 

поч. XX ст. Серед перших 8 губерній, утворених 1708 р., були 

Київська та Азовська. Тодішні губернії відрізнялися як розмірами, так 

і кількістю населення. На чолі губернії стояв губернатор. З 1710 р. 

губернія поділялася на долі, з 1719 р. – на провінції. За «Установленням 

про губернії» (1775 р.) у Російській імперії губернії складалися з 

повітів. Новий поділ проводили за статистичним принципом: кількість 

населення губернії обмежувалася (300-400 тис. ревізьких душ), повіту – 

20 тис. Під час поділу, зазвичай, ігнорувалися національні та історичні 

особливості території. «Установлення...» передбачало галузеву 

структуру місцевих органів влади, створення мережі адміністративно-

поліцейських, судових та фінансово-господарських установ: губернське 

правління, казенна палата, кримінальна палата тощо. Губернія з новим 

апаратом управління отримала назву «намісництво», хоч у тогочасному 

законодавстві вживався термін «губернія». Невдовзі кількість губерній 

в Російській імперії зросла до 50, а намісництва почали об’єднувати 

декілька губерній. У 1796 р. намісництва були ліквідовані та відновлені 

губернський устрій. З поч. XIX ст. почалося створення генерал-

губернаторств, а в деяких губерніях були виділені градоначальства. З 

1817 р. кордони губерній позначали стовпами. У більшості губерній 

керувалися загальним губернським положенням. На 01.01.1917 р. у 

Російській імперії була 101 губернія, 9 з яких – на території України 

(Київська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Волинська, Подільська, 

Катеринославська, Херсонська і Таврійська). У 1925 р. за адміністра-

тивно-територіальною реформою в УРСР губернії було ліквідовано. У 

РРФСР губернії існували до 1929 р. 
 

ГУБЕРНСЬКІ ЗЕМСЬКІ ЗБОРИ – представницькі органи 

місцевого самоврядування, які формувалися на рівні губерній після 

проведення Олександром II земської реформи в 1864 р. Ці збори 

обиралися за куріальною системою. У виборах брали участь три курії: 
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повітові поміщики і промисловці, міські купці і власники нерухомості 

в містах, селяни. Земські збори обирали земську управу, яка вирішувала 

поточні справи, а контроль за діяльністю земств здійснював губернатор. 

Подібним чином було організоване місцеве самоврядування і на рівні 

повітів. 
 

ДВОРАК – селянин, що працював у панському дворі; дворовий. 
 

ДЖУРА, ЧУРА – зброєносець у козацької старшини в Україні у 

ХVI-XVIII століттях.  
 

ДЕБАТИ – обговорення тексту проекту документа, котрий повинен 

бути прийнятий (закон, декларація). Метою дебатів є формування 

остаточного варіанту тексту проекту для передачі його на голосування. 

Окремі рішення по розділах можуть прийматися різними методами 

розпорядженням голови чи рішенням президії, голосуванням тощо. 

Найчастіше дебати проводять у формі читання. Перше читання містить 

обговорення змісту тексту, його мету та методи її досягнення. Друге 

читання складає обговорення самостійних розділів документа, його 

тексту. Третє читання – остаточне узгодження тексту. 
 

ДЕКЛАРАЦІЯ – офіційне звернення, заява від імені уряду, партії 

або парламенту, в якому фіксуються відповідні програмні положення. 

Найчастіше змістом декларації є принципи внутрішньої та зовнішньої 

політики держави. Декларація не є законом або нормативним актом і 

буквальному виконанню не підлягає. 
 

ДЕЛЕГАТ – обраний або призначений представник, уповноважений 

представник держави, органу державної влади або місцевого  

самоврядування, установи, партійної, громадської або інших організацій, 

громади, колективу, що представляє їхні інтереси на з’їздах, 

конференціях, зборах, нарадах, конгресах тощо. 
 

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ – тимчасова передача своїх 

повноважень одними органами державної влади іншим органам 

державної влади або органам місцевого самоврядування, підприємствам, 

установам та організаціям. Різні форми делегованих повноважень 

практикуються у системі місцевого самоврядування. Зокрема, за 

Конституцією України і Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» районні та обласні ради делегують надані їм повноваження 

місцевим державним адміністраціям, а сільські, селищні, та міські 

ради – своїм виконавчим органам. 
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ДЕМОКРАТІЯ – форма організації суспільства, його державно-

політичного устрою, що ґрунтується на визнанні народу джерелом 

влади, послідовному здійсненню принципу рівності і свободи людей, 

їх реальної участі в управлінні справами держави і суспільства. 

Демократія вимагає, щоб влада цілком належала народові, який 

здійснює її безпосередньо, шляхом прямої участі у вирішенні державних 

і громадських справ (референдуми, плебісцити, демонстрації, мітинги, 

збори громадян, народні ініціативи тощо) або через обраних ним 

представників (депутатів) у представницькі органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування. Історично демократія має багато 

типів, форм, особливостей вияву (громадська, племінна, антична, 

буржуазна, постіндустріальна тощо). 
 

ДЕПАРТАМЕНТ – 1. Основна адміністративно-територіальна 

одиниця у Франції та деяких інших країнах. На території департаментів 

діють як органи місцевого самоврядування (Генеральна рада із власним 

виконавчим органом), так і державної влади у вигляді префектур. 

Департамент розділений на кантони (виборчі округи), які об’єднують 

декілька комун. 2. Структурний галузевий виконавчий орган Міністерств, 

міських рад та інших відомств. У міських радах департамент є її 

виконавчим органом. У своїй роботі департамент підконтрольний та 

підзвітний раді, що його утворила; підпорядкований міському голові 

та виконавчому комітету. 
 

ДЕПОЛІТИЗАЦІЯ – процес відходу соціальних груп і окремих 

індивідів від участі в політичному житті і зацікавлення політикою. Він 

супроводжується переміщенням інтересів у сферу приватного життя, 

побуту дозвілля тощо. 
 

ДЕПУТАТ – особа, обрана виборцями до представницьких органів 

держави та місцевого самоврядування, іноді – до міжнародних 

представницьких органів на виконання відповідальних завдань, 

доручень для того, щоб репрезентувати та відстоювати інтереси 

виборців, виступати від їх імені. Статус депутата встановлений 

конституціями і номінальними конституційними законами. В Україні 

на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом 

таємного голосування обирають народних депутатів України, депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад. 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ – це викладена у письмовій формі 

вимога депутата відповідної ради з питань, пов’язаних із його 
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депутатською діяльністю, і звернена до посадових осіб державних 

органів, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 

керівників підприємств, установ та організацій вжити відповідних 

заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, що належать до їх 

компетенції. Органи, а також посадові особи, до яких звернувся 

депутат, зобов’язані у відповідний термін розглянути порушене ним 

питання та надати йому відповідь. 
 

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ – це підтримана радою вимога 

депутата відповідної ради до посадових осіб ради та її органів, 

сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, 

установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані 

або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста 

обласного значення), районної, обласної ради – також до голови 

місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів 

і управлінь з питань, що належать до відання ради. Депутатський запит 

може бути внесений депутатом місцевої ради або групою депутатів 

попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній 

формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного 

засідання ради і, за необхідності, обговорюється на пленарному 

засіданні ради. В такій формі запроваджується і процедура запиту 

народного депутата України.  
 

ДЕПУТАТСЬКИЙ ІМУНІТЕТ – недоторканість парламентаріїв, 

які користуються захистом з боку представницького органу від арешту 

і судовою переслідування. Депутати можуть бути заарештовані та 

притягнуті до кримінальної відповідальності тільки за згодою 

відповідної палати парламенту чи відповідної ради.  
 

ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ формуються депутатами Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, Верховної Ради України, місцевих рад 

для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у 

виборчих округах. Депутати місцевої ради об’єднуються в депутатські 

групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, 

які вони вирішують, або іншими ознаками. Депутатська група 

складається не менше, як з трьох депутатів місцевої ради. Депутатська 

група в районній, міській, районній у місті, обласній, Київській та 

Севастопольській міських радах та Верховної Ради України 

складається не менше, як з п’яти депутатів. 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ – депутати відповідної ради на основі 

єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у 
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депутатські фракції з кількістю не менше трьох депутатів у сільській, 

селищній та п’яти у районній, міській, районній у місті, обласній, 

Київській та Севастопольській міських радах, а також Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим та Верховної Ради України до складу 

депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати 

місцевої ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. 

Депутат місцевої ради може належати до складу лише однієї фракції. 

Депутатські групи, фракції мають право: на пропорційне представництво 

в постійних та тимчасових комісіях ради; попередньо обговорювати 

кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначай чи затверджує 

рада; на гарантований виступ свого представника на пленарному 

засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради; 

об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення 

більшості в раді чи опозиції; здійснювати інші права, передбачені 

законами України. 
 

ДЕРЖАВА – базовий інститут політичної системи, який створюється 

для соціальної організації суспільства, здійснення публічної влади та 

забезпечення організації суспільного життя населення, що проживає на 

відповідній території та має суверенітет. 
 

ДЕРЖАВА АВТОРИТАРНА – держава, в якій влада перебуває у 

руках монарха або диктатора, що правлять за допомогою насильства. 
 

ДЕРЖАВА ДЕМОКРАТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА – 

держава, де народ на певні терміни делегує свою владу обраним ним 

особам, яких належить регулярно переобирати. 
 

ДЕРЖАВА ТОТАЛІТАРНА – держава, лідери якої прагнуть 

повного контролю над країною та її народом, придушуючи і 

контролюючи всі інші і соціальні інститути суспільства разом із 

первинними групами. 

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА – напрям дії визначений органами 

державної влади для вирішення певної проблеми або сукупності 

взаємнопов’язаних проблем. 

 

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА – є складовою 

частиною національної стратегії соціально-економічного розвитку 

України, тісно пов’язаної із здійсненням адміністративної реформи та 

впорядкуванням і адміністративно-територіального устрою і реалізується 

шляхом здійснення органами виконавчої влади та органами місцевого 
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самоврядування системи заходів для забезпечення ефективного 

комплексного управління економічним та соціальним розвитком 

України та її регіонів – Автономної Республіки Крим, областей, міст 

Києва та Севастополя. Державна регіональна політика і ґрунтується на 

таких принципах: конституційність та законність; забезпеченим 

унітарності України та цілісності її території; поєднання процесів 

централізації та децентралізації влади; максимальне наближення 

послуг до безпосередніх споживачів; диференційованість надання 

державної підтримки регіонам відповідно до умов, критеріїв, термінів, 

визначених законодавством; стимулювання тісного співробітництва 

між органами влади у розробленні та реалізації заходів щодо 

регіонального розвитку. 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ – це професійна діяльність 

осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо 

практичного виконання завдань і функцій держави та одержують 

заробітну плату за рахунок державних коштів. 
 

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ – організації, які наділені державно-

владними повноваженнями і покликані здійснювати від імені держави 

управлінські функції у суспільстві. 
 

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ – особи, які на професійній основі 

займають посади в державних органах та їх апараті, наділені 

відповідними службовими повноваженнями для практичного виконання 

завдань і функцій держави та одержують зарплату з державних коштів. 
 

ДЕСЯТНИК, ДЕСЯЦЬКИЙ – у дореволюційній Росії виборна 

службова особа від десяти селянських дворів, яка виконувала 

адміністративно-поліцейські функції. 
 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – процес передачі частини функцій та 

повноважень центральних органів влади на місцеві структури виконавчої 

влади та органи самоврядування, тобто це процес розширення та й 

зміцнення прав та повноважень адміністративно-територіальних 

одиниць або нижчих органів і організацій за одночасного звуження 

прав та повноважень відповідного центру. 
 

ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ 60-80-х рр. ХХ ст. В УКРАЇНІ – 

громадсько-політичний рух проти тоталітаризму за демократичні 

перетворення і національне відродження. Ставив за мету ліквідацію 

імперського диктату, досягнення незалежності України, вільного 

розвитку української культури, мови. Ядро українського дисидентства 



Історія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування в Україні 

 

173 

склали поети Л. Костенко, В. Симоненко, критики І. Дзюба, І. Світличний, 

Є. Сверстюк, художник А. Горська, кінорежисер С. Параджанов, 

перекладач М. Лукаш, а також поети В. Стус, Ігор та Ірина Калинці, 

письменник Б. Антоненко-Давидович, історик В. Мороз, журналіст 

В. Чорновіл, художник О. Заливаха, мистецтвознавець Б. Горинь, 

психолог М. Горинь, генерал П. Григоренко, слюсар І. Гель та ін. 

Основні напрямки дисидентського руху: 1) правозахисний – 

найпотужніший, представлений членами Української Гельсінської 

групи: М. Руденком (очолив групу), О. Бердником, П. Григоренком, 

І. Кандибиною, Л. Лук’яненком, О. Тихим та ін.; 2) релігійний – за 

відновлення української греко-католицької та автокефальної церков, за 

свободу діяльності протестантських сект. Представники: Й. Тереля, 

І. Гель, В. Романюк, Г. Вінс; 3) національно орієнтоване дисидентство 

(часто пов’язане з обома попередніми напрямами); його репрезентували 

І. Дзюба та В. Мороз.  
 

ДИСТРИКТ – 1. Адміністративно-територіальна одиниця Росії, 

зокрема в Україні, 1719-1726 рр.; складова частина провінції. 

2. Адміністративно-територіальна одиниця в Галичині у 1772-1782 рр., 

складова частина області. 3. У деяких державах (США, Велико-

британії) – назва нижчої адміністративної одиниці, судового або 

виборчого округу. 
 

ДІДИЧІ – назва власників в Україні, які володіли великими 

спадковими маєтками, одержаними у ХVII-ХVIII ст. за царськими 

грамотами або за гетьманськими універсалами. 
 

ДІЛОВОДСТВО – галузь ведення службових і ділових документів. 

Полягає у документуванні відповідної діяльності та документообігу, 

тобто русі документів всередині установи. Має, здебільшого, 

службово-виконавчий характер. 
 

ДОВИБОРИ – вибори, які проводяться для заповнення місць у 

виборному органі, що стали вакантними задовго до проведення 

чергових виборів. 
 

ДОВІРЕНА ОСОБА – в Україні суб’єкт процесу виборів 

Президента України та народних депутатів України в одномандатних 

виборчих округах, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і 

міських голів. Правовий статус довіреної особи визначається виборчим 

законодавством України, зокрема Законами «Про вибори народних 

депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради 



 

М. О. Багмет, В. М. Ємельянов 
 

 

174 

Автономної Республіки Крим», «Про вибори депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів» , «Про вибори Президента України». 

За чинним виборчим законодавством довірені особи допомагають у 

здійсненні виборчої кампанії, проведенні передвиборчої агітації, 

представляючи інтереси кандидата у відносинах із виборчими 

комісіями, органами державної влади і місцевого самоврядування, 

об’єднаннями громадян, виборцями. За положенням Закону України 

«Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських, 

голів» кандидати у депутати місцевих рад можуть мати не більше 5, а 

кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови – не 

більше 10 довірених осіб, які реєструються відповідними окружними 

виборчими (територіальними) комісіями. Виборчі комісії після реєстрації 

довірених осіб видають їм посвідчення за зразком, встановленим ЦВК. 

На місцевих виборах усі довірені особи здійснюють свої функції на 

громадських засадах. 
 

ДРУЖИНА – в первинному і загальному значенні – товариство, 

спілка, об’єднання людей. У Київській Русі – збройні загони, що 

становили постійне військо князя та апарат його влади. Князь 

утримував дружину, забезпечував її зброєю, кіньми, одягом. Старші 

дружинники діставали в нагороду землю, а рядові – пайку з військової 

здобичі.  
 

ДОМЕН – володіння землею, нерухомістю тощо. У західній та 

центральній Європі домени існують з часів феодалізму. Відомі різні 

види домену: королівський, сеньйоральний тощо. Систему норм, 

якими регулювалися відносини щодо домену, називали домінальним 

правом. Воно діяло, зокрема, в Київській Русі. З розпадом феодального 

суспільства домен втратив своє значення. 
 

ЕКСТЕРНАЛІЗАЦІЯ – передача функцій органів управління в 

приватну власність з урахуванням узгодженості про подальшу турботу 

уряду про приватні підприємства. 
 

ЕЛЕКТОРАТ – 1. Сукупність громадян, які користуються 

виборчим правом, беруть участь у виборах органів влади. 2. Частина 

населення, що прихильно ставиться до тієї чи іншої партії або політика. 
 

ЕЛІТА НАЦІОНАЛЬНА – найбільш підготовлена та згуртована 

чинність суспільства, його провідна верства, яка усвідомлює цілі, що 

стоять перед народом (нацією) і скеровує зусилля національної 

спільноти на їх досягнення. 
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ЕМСЬКИЙ УКАЗ 1876 р. – розпорядження Олександра ІІ, 

підписане у м. Емс (Німеччина), доповнювало Валуєвський циркуляр 

(1863). Заборонялося ввозити з-за кордону українські книжки, видавати 

оригінальні твори українською мовою, здійснювати українські 

переклади з іноземних мов та показувати театральні вистави українською 

мовою. На підставі цього указу було закрито громади.  
 

ЄВРОПА РЕГІОНІВ – означає концепцію, яка цілковито 

протистоїть централістичній концепції творення загальноєвропейських 

інституцій і передбачає активну участь регіонів країн Європи у 

владних засадах Євросоюзу. Значне зростання регіоналізму та де-

централізованих тенденцій було характерне для 1980-х рр. Особливо 

активними на європейському рівні були федеральні землі Німеччини 

та автономні провінції Іспанії. Положення Європейського Акта їх не 

повністю задовольняли, тому в Маастрихтські угоді передбачено 

утворення Комітету регіонів як дорадчого органу. 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ МІСТ (1992 р., 

м. Страсбург) – визначила комплекс умов сталого розвитку і 

функціонування міських поселень у сучасних умовах. Це своєрідний 

кадастр прав мешканців міст, саме прав на: правову й екологічну 

безпеку, роботу, житло, безпечний рух, охорону здоров’я, спорт і 

дозвілля, культуру, інтеграцію багатьох культур, якісну архітектуру, 

гармонійне життя, політичне життя, економічний розвиток, гармонійний 

розвиток, послуги і товари, раціональне використання природних 

ресурсів, розвиток особистості, співробітництво між містами фінансову 

забезпеченість рівноправність. 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПІ 

ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ ТЕРИТО-

РІАЛЬНИМИ ОБЩИНАМИ АБО ОРГАНАМИ ВЛАДИ (1980 р., 

м. Мадрид) – врегулювала основні аспекти міжнародного прикордон-

ного співробітництва між суміжними територіями держав-членів Ради 

Європи. Це перший міжнародний документ макрорегіонального 

характеру, який містив міжнародні стандарти у сфері міжнародного 

співробітництва місцевої влади, що впливає на рішення локальних 

питань розвитку територій. Конвенції складається з 12 статей і додатка. 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСТ (1992 р. м. Страсбург) – 

міжнародний документ, у якому запропоновано містам практичні 

інструкції щодо надання їм допомоги для вирішення актуальних 

проблем керівництва. Основою для виникнення цього важливого 
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документа стала велика за обсягом робота у таких чотирьох сферах: 

покращення фізичного середовища міста; відновлення наявного 

житлового фонду; створення соціальних та культурних умов у місті; 

розвиток міст та участь громадськості. Основні цілі Хартії полягають у 

тому, щоб забезпечити місцевим органам влади практичний інструмент та 

керівництво управлінням містом передумови для майбутньої Конвенції 

про Права Міст, основу міжнародної системи нагород містам, які 

підтримують принципи Хартії; стати певним кодексом висновків 

роботи Ради Європи з питань міста. 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – 

акт Ради Європи. Прийнята 15.10.1985 р. у м. Страсбурзі (Франція), 

набула чинності 01.09.1988 р. Україна ратифікувала Хартію 15 липня 

1997 р. Втілює у собі концентрований європейський досвід створення 

ефективної системи місцевого та регіонального управління як однієї з 

головних підвалин демократичного устрою держави. Складається з 

преамбули та 17 статей об’єднаних у 3 частини. 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ПРО УЧАСТЬ МОЛОДІ В 

МУНІЦИПАЛЬНОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ ЖИТТІ (1994 р.) – 

складається з двох частин. Перша частина містить принципи, 

реалізація яких на практиці органами влади забезпечує реальну участь 

молоді у функціонуванні місцевої демократії та стимулює процеси 

становлення громадської самосвідомості і активності майбутнього 

покоління європейців; друга – принципи процесуального характеру, 

спрямовані на реалізацію першої частини. 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУ-

ВАННЯ (1999 р.) – визначила основні принципи місцевого 

самоврядування її регіональному рівні, види та коло повноважень 

органів влади у цій сфері, взаємовідносини між ними, фінансування 

регіонів, захист регіонального самоврядування. Хартія складається із 

28 статей, об’єднаних у три частини. 
 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО (ЄС) – міждержавне 

об’єднання, яке поєднує риси міжнародної організації і федеративного 

союзу. Договір щодо створення ЄС був підписаний у лютому 1992 р. 

Маастріхті (Нідерланди) керівниками держав і урядів 12 країн. 

Документ вступив у силу в листопаді 1993 р. Сьогодні до ЄС входить 

27 країн. ЄС є найбільш розвинутою формою економічної та політичної 

інтеграції в Європі. Згідно з Договором передбачається запровадження 

поряд із національним громадянством і громадянство ЄС. Важливим 
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напрямом ЄС стало організація тісного співтовариства між народами 

Європи, сприяння збалансованого і довготривалого економічного  

прогресу шляхом створення простору без внутрішніх кордонів, 

зміцнення економічних і соціальних взаємозв’язків, утворення 

економічного і валютного союзу на базі єдиної валюти – Євро. 

Керівним органам ЄС є Європейська Рада, Європейський Парламент, 

Європейська Комісія, Європейський Суд.  
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ – 

заснований у 1975 р. як один із структурних фондів і центральний 

елемент регіональної політики. Фінансує програми розвитку 

найбідніших регіонів у країнах-членах Євросоюзу з метою підняти їх 

рівень до середньоєвропейського. Найбільший структурний фонд ЄС 

за обсягом фінансування. 
 

ЄВРОРЕГІОНИ – прикордонні території кількох суміжних держав, 

що керуються положеннями Мадридської конвенції про прикордонне 

Співробітництво (1980 р.). Мета створення єврорегіонів – зміцнення 

добросусідських стосунків, культурних і господарчих контактів, 

спільні інвестиції, боротьба з наслідками стихійних лих, охорона 

історично-культурної спадщини тощо. Єврорегіони отримують певну 

фінансову допомогу ЄС. 
 

ЖАЛУВАНА ГРАМОТА МІСТАМ – документ на права і вигоди 

містам Російської імперії – законодавчий акт Російської імперії. 

Видана 21.04. (02.05.) 1785 р. імператрицею Катериною II одночасно з 

Жалуваною грамотою дворянству. В жалуваній грамоті містам 

зроблено спробу детально регламентувати організацію і діяльність 

запроваджуваних тоді органів місцевого самоврядування. При створенні 

цього правового акта використано як російські, так і зарубіжні джерела – 

прусські та шведські статути, пам’ятки Магдебурзького права тощо. 

Містом, відповідно до Жалуваної грамоти містам, керувала загальна 

міська дума, до складу якої належали гласні від усіх 6 розрядів населення. 

Обирали їх раз на 3 роки всі громадяни, які досягли 25-річного віку. 

Загальна дума обирала шестигласну думу, в якій під головуванням 

міського голови засідали гласні від розрядів. Шестигласна дума 

працювала регулярно. Органи міського самовряду-вання відали 

питаннями благоустрою, продовольства, санітарного стану, розвитком 

торгівлі і промисловості, але за погодженням з органами місцевої 

адміністрації і під її постійним контролем. 
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ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОРПОРАТИВ (ЖБК) в Україні – 

добровільне об’єднання громадян для спільного будівництва та 

експлуатації житлового будинку. Відповідно до Житлового Кодексу 

України та інших нормативних актів ЖБК створюється при 

виконавчих комітетах місцевих рад, місцевих держадміністраціях, при 

підприємствах, установах та організаціях. 
 

ЖУПА – у слов’янських народів – родоплемінне об’єднання, 

(території, які вони займали, або певні адміністративно-територіальні 

одиниці. Центром жупи були укріплені городища. Управляли жупами 

збори старійшин родів на чолі з виборним головою – жупаном, який 

здійснював адміністративну, військову і судову владу. Жупан 

встановлював межі компетенції свого помічника – піджупана. На 

Закарпатті, загарбаному Угорськими феодалами, на початку XIII ст. 

було створено три жупи; Ужанську (центр – Ужгород), Березку 

(Берегове), Угочанську (Севлюш), а на поч. XIV ст. – Мармароську 

(Мармарош-Сігет). Кожна жупа поділялася на 3-5 округів. На чолі 

жупи стояв наджупан, який відав політичними травами, та піджупан, 

до компетенції якого належали адміністративні та господарські справи. 

Поділ на жупи було збережено з переходом Закарпаття під владу 

Чехословаччини і ліквідовано лише у 1928 р. 

 

ЗАГАЛЬНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО – принцип виборчого права, який 

визначає право особи (у більшості держав – громадян) обирати і бути 

обраним на виборах до представницьких органів або на виборні посади. 

Принцип загального виборчого права визнано універсальним для 

демократичних виборів. Проте в жодній країні світу право обирати і 

бути обраним не надається всім без винятку. Зміст принципу 

виборчого права в Україні: право голосу на виборах і референдумах 

мають лише громадяни України; забороняються будь-які привілеї або 

обмеження виборчих прав окремих груп громадян належно від його 

громадянських рис; забороняються обмеження щодо участі громадян у 

виборчому процесі, які непередбачені Конституцією України та 

виборчим законодавством України. 

 

ЗАДУНАЙСЬКА СІЧ – організація колишніх запорозьких козаків, 

що існувала у 1775-1828 рр. на території Османської імперії, у гирлі 

Дунаю. Сюди після ліквідації Запорозької Січі царизмом переселилася 

частина запорожців. Підпорядковувалися турецькому султану і 

повинні були брати участь у походах турецького війська. Не бажаючи 

бути силою, яку турецький султан використовує в придушенні 
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національно-визвольної боротьби балканських народів, частина 

козаків ще в кінці XVIII-XIX ст. переселилася з Дунаю на Кубань на 

землі Чорноморського козацького війська. За російсько-турецької 

війни 1828-1829 рр. З частини задунайців у складі 1500 осіб, що на 

чолі з отаманом Й. Гладким перейшли під Ізмаїлом на бік російського 

війська, царський уряд сформував Азовське козацьке військо.  
 

ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ – історична 

територія, що включає сучасну Закарпатську область. У Х-ХІ ст. У 

складі Київської Русі. Давнє населення – слов’яни. З ХІ ст. – під 

владою Угорщини; в кінці XVII ст. Угорщину, в тому числі й Закарпаття, 

захопила Австрія (з 1867 р. – Австро-Угорщина). Закарпатська Україна 

брала активну участь у буржуазній революції 1848-1849 рр. в Австро-

Угорщині, після її розпаду (1918) залишилася у складі Угорщини. У 

1919 р. за Сен-Жерменською угодою Англія, Франція, США передали 

Закарпатську Україну до складу Чехословаччини. У 1938-1939 рр. 

Закарпатську Україну захопила Хорватська Угорщина, був 

встановлений фашистський режим. Радянська Армія 1944 р. звільнила 

край від фашистських загарбників. З 1946 р. – у складі України як 

Закарпатська обл.  
 

ЗАКОН – нормативно-правовий акт, що приймається з важливих 

питань суспільного життя і має найвищу юридичну силу. 
 

ЗАКОННІСТЬ – правовий режим у державі, за якого діяльність 

усіх державних органів, юридичних і фізичних осіб здійснюється 

відповідно до вимог чинного законодавства. 
 

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА – одна з гілок державної влади, яка 

впливає на суспільне життя за допомогою законів, правових актів та 

рішень, які приймають представницькі органи (парламент, рада, дума, 

сейм і т. д).  
 

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР) – 

українська держава, створена 13.11.1918 р. на західноукраїнських 

землях після розпаду Австро-Угорської імперії. ЗУНР ліквідувала 

старі органи місцевої влади та управління й утворила нові – українські. 

У сільських та містечкових громадах ними стали громадські й міські 

комісари з дорадчими органами – «прибічними радами», що їх обирало 

населення, а в повітах – повітові комісари та повітові національні ради. 

У січні 1919 р. держава з Українською Народною Республікою. 

Проіснувала до 1920 р. Уряд ЗУНР в еміграції проіснував до 1923 р.  
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ЗБОРИ ГРОМАДЯН – форма прямого народовладдя, яка 

забезпечує реалізацію конституційних політичних прав громадян. В 

Україні проводяться збори громадян за місцем їх проживання, 

трудової діяльності або навчання, збори об’єднань громадян, збори 

виборців, збори громадян з метою утворення ініціативних груп для 

реалізації права вимоги референдумів тощо.  
 

ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО – система санкціонованих державою 

правових звичаїв, які є джерелом права у певній державі, місцевості 

або для певної етнічної чи соціальної групи. Створюється шляхом 

постійного дотримання впродовж тривалого періоду звичаїв норма-

тивного характеру, відображає правову культуру і правову свідомість 

народу, а водночас й інтереси панівних верств суспільства. 
 

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР – система необхідних відомостей про 

правовий режим земель, розподіл їх за землевласниками та 

землекористувачами, орендарями, категоріями земель, а також про 

якісну характеристику і народногосподарську цінність земель. 
 

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ – законодавчий акт, у якому 

систематизовано правові норми регулювання земельних відносин в 

Україні.  
 

ЗЕМЛЯЦТВО – об’єднання громадян за походженням із певної 

місцевості. Метою земляцтва є об’єднання громадян (вихідців із певної 

місцевості) для консолідації їх національно-культурних та соціальних 

інтересів, творчого потенціалу земляків, підтримання контактів з 

місцевою владою тощо. Легалізація всеукраїнських земляцтв 

здійснюється Міністерством юстиції України, а місцевих земляцтв – 

відповідними управліннями юстиції місцевих органів виконавчої 

влади. Земляцтво є громадськими організаціями, які діють на підставі 

власних статутів. 
 

ЗЕМСТВО – місцеве (земське) самоврядування, створене в 

34 європейських губерніях Росії (зокрема, Південній та Лівобережній 

Україні) відповідно до земської реформи 1864 р. «Положення про 

губернські та повітові земські установи». Земство складалося з 

губернських та повітових земських зборів та їх виконавчих органів – 

губернських та повітових земських управ. Члени земських зборів 

(гласні) обиралися на виборних з’їздах за трьома виборними куріями 

(землевласницькій, міській та сільській громадах). Виборним правом 

користувались особи, що мали певний майновий ценз. На з’їзді 
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повітових землевласників право голосу мали особи, які володіли 

земельним цензом (встановлювався для кожної губернії окремо), 

цензом нерухомості або річним оборотом капіталу. У міських 

виборних з’їздах брали участь особи, які мали купецькі свідоцтва, 

були власниками торгово-промислових закладів або володіли цензом 

нерухомості. По третій курії вибори були двоступеневими. Сільські 

з’їзди складалися із виборщиків, яких попередньо було обрано на 

сільських (волосних) сходах. Кількість гласних для кожної курії 

встановлювалася окремо. Вибори до губернських земських зборів 

проводилися гласними на повітових земських виборах. Повітові та 

губернські збори здійснювали розпорядчу владу та нагляд за земськими 

справами. Вони збиралися щорічно на сесії (за необхідності скликалися 

надзвичайні сесії) для визначення основних напрямів господарської 

діяльності, затвердження земських повинностей, обрання земських 

управ та інші. Повітові та губернські земські збори один раз на 3 роки 

обирали постійно діючі виконавчі органи – управи, які складалися з 

голови та членів (до 6 осіб) і поділялися на відділи: земський, 

попечительський, сільськогосподарський, технічний, бухгалтерський, 

страховий та інші. Повітові та губернські управи у період між сесіями 

зборів здійснювали управління майном та господарством земської 

губернії або повіту і користувалися правами юридичних осіб. Потреби 

та функції земства розподілялися на державні (обов’язкові) та губернські 

(необов’язкові). До державних належали земські повинності (утримання 

військових команд, органів місцевого управління, мирових судових 

закладів, шляхів, мостів і т. д.), а також гужова повинність. 

Губернськими повинностями були: утримання земських установ, 

задоволення місцевих потреб.  
 

ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864 р. – реформа 60-70 рр. XIX ст., 
проведена в Російській імперії, зокрема в Україні, з метою пристосування 
самодержавного ладу до потреб капіталістичного розвитку шляхом 
створення місцевого (земського) самоврядування. Положення про 
губернські та повітові установи, згідно з яким у губерніях та повітах 
створювалися виборні земські установи – губернські і повітові земські 
зібрання (розпорядчі органи) та губернські і повітові земські управи 
(виконавчі органи). Органи земського самоврядування було запроваджено 
в Україні в 1865-1870 рр. у 6 лівобережних і південних українських 
губерніях (Харківській, Полтавській, Чернігівській, Таврійській , 
Херсонській і Катеринославській). На території правобережної України 
у Київській, Подільській і Волинській губерніях, де переважна 
більшість поміщиків належала до польської національності й брала 
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участь у національно-визвольному русі, земські установи було 
запроваджено пізніше. 
 

ЗЕМСЬКА УПРАВА – виконавчі органи земських зборів, які 
вирішували поточні справи. 

 

ЗЕМСЬКІ УСТАНОВИ – загальностанові виборні органи з 
розпорядчими (губернські і повітові земські зібрання) та виконавчими 
(губернські і повітові земські управи) функціями. Вибори до земських 
установ здійснювалися відповідно до станової та національної 
незалежності, віросповідання і майнового цензу, що надавало переваги 
землевласникам-дворянам. Після встановлення на території України 
радянської влади компетенцією земської установи повністю перебрали 
місцеві ради. 

 

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА – система цілей, методів і засобів їх 
досягнення тієї чи іншої держави у її міжнародних відносинах. Є 
продовженням внутрішньої політики і здійснюється, здебільшого, 
через органи держави, зокрема, через органи спеціального призначення. 

 

ІМПЕРАТИВНИЙ МАНДАТ – забезпечує виконання депутатських 
повноважень з урахуванням місцевих, регіональних вимог або вимог 
виборців відповідного округу, які у випадку незадоволення їх потреб 
можуть дотерміново відкликати депутата.  

 

ІМПЕРІЯ – 1. Монархічна, здебільшого велика держава, глава якої 
має титул імператора. 2. Велика колоніальна держава (наприклад, 
колишня Британська імперія). Росія стала імперією 1721 р., коли після 
Ніштадтського миру Петро І прийняв титул імператора. Тривалий час 
більша частина території України входило до складу Російської, а 
західноукраїнські землі (до 1918 р.) – до Австрійської імперії. Уряди 
цих держав шляхом всіляких політичних, економічних, моральних, 
релігійних та інших утисків прагнули викорінити ідеї національної 
самобутності та вимагали абсолютної покори від українського народу.  

 

ІМУНІТЕТ – привілей юридичної недоторканості кандидата в 
депутати на час проведення ним виборчої кампанії або депутата на 
період строку дії мандата. 

 

ІНВЕСТИЦІЇ – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, 
що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, 
в різні сфери та галузі економіки міста; на довготермінове вкладення 
капіталу у промисловість, сільськогосподарські та інші підприємства, а 
також у цінні папери з метою одержання прибутку. 
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ІНДЕМНІТЕТ – означає, що депутат не несе відповідальності за 

свої слова, які він виказує в процесі виконання свої депутатських 

обов’язків. Цей привілей свободи слова депутатів існує майже в усіх 

країнах за винятком окремих обмежень, коли депутата можна притягти 

до відповідальності за санкцією самої палати парламенту (ради) за 

образу чи наклеп. 
 

ІНІЦІАТИВА (від франц. initiative та лат. inituum – початок) – 

активна діяльність фізичної чи юридичної особи, спрямована на 

досягнення певної мети. 
 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – діяльність щодо створення та 

використання інтелектуального продукту, доведення нових оригінальних 

ідей до реалізації їх у вигляді товарів і послуг, а також із організації 

ефективного задоволення громадських потреб у цих товарах і послугах, 

які є одним із видів інтелектуальної власності. 
 

ІНОЗЕМЦІ – особи, які мають громадянство іноземних держав і не 

є громадянами України. Іноземці, що перебувають в Україні на 

законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, 

несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, 

встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами 

України. Їх права, свободи та обов’язки закріплені в Законі України 

«Про правовий статус іноземців». Іноземці не можуть бути членами 

політичних партій України, обирати і бути обраними до органів 

державної влади та самоврядування, брати участь у референдумах, на 

них не поширюється загальний військовий обов’язок. 
 

ІНФРАСТРУКТУРА – комплекс виробничих і невиробничих 

галузей та сфер діяльності, які забезпечують процес та умови відтворення. 

До основної виробничої інфраструктури належать: мережі енерго-

забезпечення, зв’язок, внутрішньовиробничий транспорт тощо. Соціальна 

інфраструктура призначена для забезпечення умов існування та 

відтворення робочої сили, житла, охорони здоров’я, освіти тощо. 

 

КАГАЛ – назва системи самоврядування єврейського населення у 

Речі Посполитій, а згодом і в Російській імперії, зокрема на українських 

землях; орган, що стояв на чолі окремої єврейської громади і 

виконував посередницьку функцію між нею та державою. Виник 

внаслідок розселення євреїв із метою збереження їх національної 

ідентичності. 
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КАДЕНЦІЯ – термін повноважень виборних органів та посадових 

осіб. 

 

КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ державної служби (або муніципальної 

служби) – державні службовці (муніципальні службовці), які поєднують у 

собі високу компетентність, ініціативність і творчий підхід до 

виконання службових обов’язків та здатні за відповідної підготовки 

досягти відповідності кваліфікаційним вимогам, що висуваються до 

службовців вищого рівня, на посади яких вони претендують. До 

кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені працівники, 

які успішно справляються з виконанням службових обов’язків, 

виявляють ініціативу мають організаторські здібності та необхідний 

досвід роботи. Зарахування проводиться керівником державного органу 

(органу місцевого самоврядування) за пропозиціями керівників його 

структурних підрозділів. З працівниками, зарахованими до кадрового 

резерву, проводиться робота згідно із річними планами, затвердженими 

керівниками органу. У цих документах передбачено: систематичне 

навчання шляхом самоосвіти; періодичне навчання і підвищення 

кваліфікації у відповідних навчальних закладах; участь у роботі семінарів, 

нарад, конференцій із відповідних проблем і питань діяльності 

державних органів і структурних підрозділів; стажування у відповідному 

державному (муніципальному) органі терміном до двох місяців; 

заміщення, на період відсутності державного службовця (службовця 

органу місцевого самоврядування), посади, на яку зараховано 

працівника до кадрового резерву; участь у підготовці проектів актів 

законодавства та інших нормативних документів тощо. Якщо посада, 

на яку зараховано працівника до кадрового резерву, стає вакантною, то 

він має переважне право на її зайняття при проведенні конкурсу.  
 

КАНДИДАТ – 1. Особа, що висувається для обрання до 

державного чи громадського органу, для заміщення відповідної посади 

або прийняття у члени громадської організації. 2. Суб’єкт виборчого 

процесу, особа, висунута і зареєстрована у встановленому законодавством 

порядку як претендент при формуванні складу представницького 

органу або при заміщенні посад шляхом голосування. 
 

КАНДИДАТ У ДЕПУТАТИ В УКРАЇНІ – це висунутий у 

встановленому порядку та зареєстрований відповідною виборчою 

комісією претендент на обрання на ту чи іншу виборну посаду. Статус 

кандидата набуває сили від часу реєстрації. 
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КАТОЛИЦИЗМ – один з головних напрямків у християнстві 

(поряд з православ’ям і протестантизмом). Сформувався внаслідок 

поділу християнської церкви на східну та західну (1054 р.). У ХІІІ-

ХVІІ ст. католицизм проводив активну політику проникнення в 

Україну, використовувався польськими феодалами для поневолення 

українського народу. На сьогодні католицизм має розвинуту церковну 

організацію з центром у Ватикані на чолі з римським папою та 

колегією кардиналів. В Україні існують римо-католицькі громади, 

об’єднані в українську католицьку церкву, а також греко-католицькі 

(уніатські), об’єднання в українську греко-католицьку церкву (УГКЦ).  
 

КАШТЕЛЯН – 1. Комендант замку чи укріпленого міста. 

2. Керівник цивільної та військової адміністрації у відповідному окрузі. 

3. Почесне звання, що давало право належати до сенату Речі Посполитої. 
 

КВОРУМ – найменша необхідна кількість депутатів ради (членів 

будь-яких зборів або зібрання), за наявності якої вони правомірні 

обговорювати та ухвалювати рішення, що є офіційно рішеннями цих 

органів. Для прийняття різних рішень одними й тими самими зборами 

(зібранням) можуть визначатися різні кворуми. 
 

КВОТА – допустима величина (часка, міра, норма, відсоток), 

встановлена законодавчо чи в межах угоди для кожного з її учасників. 

 

КИЇВСЬКА РУСЬ, Давня Русь, Давньоруська держава – феодальна 

держава, яка існувала у ІХ-XIII ст. з центром у Києві. Утворилася 

внаслідок об’єднання східнослов’янських племен. Охоплювала територію 

від Балтики до Чорного моря і від Закарпаття до Волги. Політична 

форма – ранньофеодальна держава (глава – великий князь Київський). 

Місцеве управління здійснювалось через племінних князів або князів-

намісників, якими ставали сини або інші близькі родичі великого князя. 

На окремих територіях застосовувався десятковий лад. Приблизно з 

XI ст. почав здійснюватися перехід до двірцево-вотчинної системи 

управління, яка поєднувала управління територіями через службовців 

княжого двору (конюших, стольників тощо), за яким на додаток до 

основних функцій закріплювалися обов’язки щодо управління 

окремими територіями. В державному апараті певні владні функції у 

центрі й на місцях мали воєводи, посадники, волостелі, тіуни, мечники, 

сотники, вірники, ключники, датські, отроки, ябедники. Органом 

місцевого самоврядування на селі була верв – спершу родова, а згодом 

територіальна сільська громада. Члени верві мали спільну власність на 
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землю та сільськогосподарські угіддя, були пов’язані круговою 

порукою і несли взаємну відповідальність за вчинені злочини та 

сплату данини. 
 

КИЇВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО – адміністративно-територіальна 

одиниця в Україні в XV-XVIII ст. Адміністративний центр – м. Київ, а 

з 1667 р. – м. Житомир. Територіальною основою для Київського 

воєводства стала Київська земля, яка почала складатися ще у 

Давньоруській державі. 
 

КИЇВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО – одне з давньоруських удільних 

князівств. Виникло у другій пол. XII ст. внаслідок феодальної 

роздробленості Київської Русі. 1471 р. перетворюється на київське 

воєводство Великого князівства Литовського. 
 

КИЇВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО – адміністративно-територіальна 

одиниця Лівобережної України у складі Російської імперії у 80-90-х рр. 

XVIII ст. Адміністративний центр – м. Київ. За даними ревізії 1782 р. у 

Київському намісництві було: 11 міст, 43 містечка, 3857 сіл, хуторів, 

слобід з населенням 389 610 осіб чоловічої статі (крім дворян). Його 

очолював намісник, що мав надзвичайні повноваження від царя. 

Намісництво поділялося спочатку на 11 повітів. Після ліквідації 

київського намісництва указом російського імператора Павла І від 

12(23).12.1796 р. територія Київського намісництва здебільшого 

належала до складу Київської та Малоросійської губерній. 
 

КІШ – 1. Військове товариство (громада) козаків Запорозької Січі. 

2. Орган управління Запорозької Січі, що відав адміністративними, 

військовими, фінансовими, судовими справами. До кіша входили: 

кошовий отаман, суддя, обозний, писар, хорунжий, осавул та інші, що 

обиралися щорічно на загальній раді. 3. Тимчасовий табір козацького 

війська під час походу. 
 

КЛЕЙНОДИ – символ вищої влади, гідності, спеціального 

відзначення. Головним державним знаком у прадавній Україні був 

володарський кий із тризубом. Його успадкували великі князі 

Київської Русі. Після запровадження на її теренах християнства на 

зміну тризубові поступово приходить хрест. Іншим важливим 

князівським клейнодом було володарське яблуко або держава. Окрім 

державних, в Україні здавна існували клейноди духівництва (митра, 

панагія тощо) та військові клейноди (корогва, булава, бунчук, гербова 

печатка тощо). 
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КМЕТЬ – у південних слов’ян і поляків вільний селянин, згодом 

дещо залежний від пана і прикріплений до землі. Його обов’язками 

було: оплата чиншу за землю, податок у натурі та панщина. Його 

право виходу з-під панської залежності було обмежене. 
 

КНЯЖИЙ ДВІР – орган управління господарськими та іншими 

справами князя у Київській Русі. Впливовими особами княжого двору 

були: тисяцький (відповідав за оборону міста), дворецький (управляв 

княжим двором), печатник (зберігав і прикладав княжу печатку до 

документів), писець (виконував княжі грамоти), стольник (виконував 

функції управління землею), сідельний (виконував особисті доручення 

князя). До складу княжого двору входили також різні категорії слуг. 

Від X ст. у княжому дворі поступово зосереджуються основні 

механізми управління державою. Внаслідок цього в Київській Русі 

сформувалася двірцево-вотчинна система управління. 
 

КНЯЖІ З’ЇЗДИ (СНЕМИ) – колегіальні органи влади в Київській 

Русі, що закріплювали зверхність Києва і скликалися без визначеної 

періодичності. 
 

КНЯЗІВСТВО – територія, що перебуває у володінні князя. У 

складі Київської Русі перші князівства (називалися також княжіннями, 

землями, областями, уділами) утворилися в IX – на поч. X ст. 
 

КНЯЗЬ – у Київській Русі її верховний правитель. 
 

КОЗАК – вільна людина, воїн, вартовий. З середини XV ст. 

козаками називали селян та міщан, які тікали від феодальних 

повинностей та державних податків. Пізніше козаки створюють свою 

напіввійськову організацію – Січ, стають окремою верствою 

українського населення – козацтвом.  
 

КОМУНА – 1. У Середні віки у Франції та Італії – узагальнена 

назва міст, що були незалежними від сеньйора й управлялися виборними 

органами. 2. Природне об’єднання громадян, що утворюють на певній 

території спільноту, керовану власними виборними органами, які 

уповноважені здійснювати функції та компетенції, визначені законо-

давством держави. Це поселення міського чи сільського типу, що 

утворюють первинну ланку адміністративно-територіального поділу та 

є історично сформованими елементами національної системи місцевого 

самоврядування в Алжирі, Бельгії, Італії, Сенегалі, Франції та деяких 

інших державах. Важливими атрибутами комуни є: назва, територія і 

населення. У більшості країн управління комунами здійснюється 
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виборними муніципальними радами, що організовують діяльність 

комунальних служб. Члени муніципальних рад обираються на 

загальних прямих виборах. Виконавчим органом ради є мер або  

бургомістр, що обирається самою радою зі свого складу або 

призначається урядом. 
 

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛЮ – форма суспільної 

(публічної) власності на землю, суб’єктами якої є територіальні 

громади в особі органів місцевого самоврядування. Дане поняття 

вперше відображено у законодавстві України в грудні 1990 р. при 

прийнятті Закону Української РСР «Про місцеві Ради народних 

депутатів і місцеве самоврядування». Законодавство визначило, що 

комунальна власність є основою місцевого самоврядування. Управління 

комунальною власністю здійснюється від імені населення адміністра-

тивно-територіальних одиниць відповідними місцевими органами 

влади та їх уповноваженими ними іншими структурами. До комунальної 

власності віднесено майно, що було безкоштовно передано колишнім 

СРСР і Українською РСР, а також майно передане іншими 

господарчими суб’єктами та придбане органами місцевої влади за 

рахунок коштів, які їм належать. Суб’єктом права комунальної 

власності є територіальна громада, а від її імені – господарюючий 

орган місцевого самоврядування, що обирається жителями міста, села, 

селища або об’єднаннями сіл.  
 

КОНГРЕС МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ – 

міжнародна неурядова організація місцевих влад, консультативний 

орган Ради Європи (РЄ). Представляє місцеві і регіональні органи 

самоврядування. Заснований у 1994 р. Комітетом міністрів РЄ замість 

Європейської постійної конференції місцевих і регіональних влад 

Європи, що функціонувала з 1957 р. Станом на 2012 р. до організації 

обрано 286 членів і стільки ж їх заступників, які представляють місцеві 

та регіональні органи влади з 40 країн світу. Україна має у Конгресі 

12 представників. Коло питань, які обговорюються на сесіях Конгресу 

і засіданнях постійного комітету, досить широке: проблеми європейської 

інтеграції, зміцнення міжрегіонального співробітництва органів 

місцевого самоврядування, надання допомоги країнам Центральної і 

Східної Європи в реорганізації органів місцевого і регіонального 

самоврядування, розробка програм сприяння, розгляд питань розвитку 

міст, подолання нестабільних ситуацій у містах, регенерація 

промислових зон, громадського життя у міських агломераціях тощо. 
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КОНДОМІНІУМ – спільне володіння; у міжнародному праві; 
спільне здійснення юрисдикції над однією територією двома чи більше 
державами. 

 

КОНСЕНСУС – термін, введений О. Кантом. Спосіб, процедура 
відпрацювання й прийняття концептуальних рішень не шляхом 
голосування, а через пошук прийнятних формулювань, узгодження 
позицій сторін, досягнення погодженості думок, які відповідають 
потребам усіх учасників процесу взаємодії. 

 

КОНСОРЦІУМ – тимчасові статутні об’єднання промислового і 
банківського капіталу для досягнення спільної мети. 

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯ-
ДУВАННЯ – місцеве самоврядування визначається в національному 
законодавстві, інституції, де вказані його юридичний статус, права та 
обов’язки. 

 

КОНСТИТУЦІЯ – основний закон держави, що встановлює 
основи політичної, правової, економічної систем країни. Конституція 
має найвищу юридичну силу. Перша конституція України «Пакти і 
Конституція законів і вольностей Війська Запорозького». Створена 
П. Орликом в 1710 р. Проекти конституції готували Г. Андрузький у 
1846-1850 рр., М. Грушевський, М. Міхновський у 1905 р. Уряд 
Центральної Ради 29.04.1918 р. ухвалив проект Конституції УНР. Того 
ж дня було прийнято гетьманом П. Скоропадським «Закони про 
тимчасовий державний устрій України». У 1919-1920 рр. діяв «Тимча-
совий Основний Закон» ЗУНР. За радянської доби першу конституцію 
прийнято 1919 р. У зв’язку із створенням СРСР 1929 р. затверджено 
другу конституції УРСР; 1937 р. прийнято третю конституцію УРСР, у 
1978 р. – четверту конституцію УРСР. 26.10.1993 р. опубліковано 
проект Конституції незалежної України, яка була прийнята Верховною 
Радою України 28 червня 1996 р.  

 

КОНТРАКТ – договір, укладений письмово, який визначає права й 
обов’язки обох сторін та зумовлює певні терміни. 

 

КОНФЛІКТ ПОЛІТИЧНИЙ – зіткнення політичних суб’єктів, 
інтереси яких не збігаються або є протилежними. 

 

КОНЦЕПЦІЯ – сукупність найістотніших елементів теорії 
(теорій), що викладені в конструктивній, прийнятній для практики 
формі; теорія, що переведена в алгоритм вирішення конкретної 
проблеми. 
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КОНЦЕРНИ – статутні об’єднання підприємств промисловості, 

наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі 

повної фінансової залежності від одного або груп підприємців. 
 

КОНЦЕСІЯ – договір про передачу джерел природних багатств, 

підприємств, інших господарських об’єктів, що належать місцевим 

органам влади, тимчасово в експлуатацію іноземним фірмам або 

приватним особам. 
 

КООПЕРАЦІЯ – 1. Для органів місцевого самоврядування – метод 

ведення господарської діяльності. 2. Форма організації дрібних суб’єктів, 

що здійснюють господарську діяльність на території муніципального 

утворення. 
 

КООПТАЦІЯ – введення до складу виборного колегіального 

органу нових членів рішенням цього ж органу, без звернення до 

виборців. Така процедура може бути прийнятною за складних соціально-

політичних умов, за неможливості проведення додаткових виборів. 
 

КОПА, купа – впродовж XV-XVIII ст. в Україні – велике зібрання 

людей, членів однієї громади чи просто жителів сусідніх поселень для 

розгляду різних судових спорів або вирішення спільних питань. 
 

КОРОГВА, ХОРОГВА – 1. Бойовий прапор у військових 

підрозділах українського козацтва та шляхетської Польщі у XVІ – 

XVIII ст. 2. Військовий підрозділ кінноти (50-120 осіб) у польській 

армії XVІ-XVII ст. 3. Церковне знамено, що використовується у 

релігійних процесіях.  
 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ – сукупність юридичних, 

економічних, організаційних норм і правил, у межах яких функціонує 

корпорація і на основі яких здійснюються взаємовідносини між усіма її 

учасниками. Ефективність системи корпоративного управління у 

країні визначається нормативно-правовою базою у цій сфері, статутом 

та внутрішніми положеннями кожного з акціонерних товариств. 

Виокремлюють три основні моделі корпоративного управління: англо-

американську, західноєвропейську (німецьку) і японську. 
 

КОРПОРАЦІЯ – форма організації підприємницької діяльності, 

яка передбачає дольову власність учасників, їх самостійний 

юридичний статус і зосередження функцій управління в руках 

професійних управлінців (менеджерів) верхньої ланки. У розвинутих 

країнах основу виробничого потенціалу складають великі корпорації, 
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що дає змогу зосередити значні матеріальні, фінансові, людські 

ресурси для вирішення складних науково-технічних та виробничих 

проблем. Найпоширенішими формами таких корпоративних об’єднань 

є: асоціації, консорціуми, концерни, синдикати, холдінги. В Україні 

правовий статус господарських товариств як корпоративних суб’єктів 

підприємницької діяльності визначений Законом України «Про 

господарські товариства» (1991 р.), де виокремлено 5 форм госпо-

дарських товариств: акціонерне, з обмеженою відповідальністю, з 

додатковою відповідальністю, повне і командитне. 
 

КОРУПЦІЯ – даним терміном визначається випадки використання 

посадовою особою своїх власних повноважень і довірених йому прав з 

метою власної вигоди. Такі дії носять не тільки антиморальну 

спрямованість, а й суперечать чинному законодавству.  
 

КРИМСЬКЕ ХАНСТВО – феодальна держава в Криму у 1443-

1783 рр. З приходом до влади династії Гіреїв відокремилося від 

Золотої орди, з 1475 р. – васал Османської імперії. Столиця – 

Бахчисарай (з XVІ ст.). Кримське ханство являло постійну загрозу для 

сусідніх українських, російських, молдовських земель, здійснюючи 

грабіжницькі набіги та виступаючи союзником Туреччини у її війнах 

проти Польщі та Росії. Ліквідоване внаслідок російсько-турецьких 

воєн.  
 

КРІПОСНЕ ПРАВО – система феодальної залежності селян, 

полягала у прикріпленні до землі, підлеглості адміністративній, 

судовій владі феодала. В Україні складалося у XІІІ-ХVІ ст. під 

впливом польської експансії. Остаточно оформлене у XVIII ст. урядом 

Катерини ІІ. Скасоване реформою 1861 р. Формою феодальної 

експлуатації селян були повинності – оброк, панщина та ін. Пережитки  

Кріпосного права зберігалися до 1905 р.  
 

КУРІНЬ – військова одиниця Запорозької Січі, що складалася з 

кількох сотень козаків. 
 

КУРІЯ – 1. Сукупність кількох патриціанських родів у Стародавньому 

Римі, а також провінційний міський сенат часів Римської імперії, раду 

і суд сановників та найближчих васалів при сеньйорі у феодальному 

суспільстві. 2. Римська (панська) система урядових установ. 3. Поділ 

виборців на категорії та групи відповідно до станового, майнового та 

інших показників (цензів).  
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ЛАВА – судовий орган, складова частина магістрату в українських 

містах з Магдебурзьким правом, на яку покладалося здійснення 

правосуддя. Займалася, здебільшого, кримінальними справами. Розгляд 

цивільних справ належав до компетенції іншої складової частини 

магістрату – ради. Тяжкі злочини і складні цивільні справи лава 

розглядала на спільних засіданнях з радою. До складу лави належали: 

війт (як головуючий) і від 4 до 12 лавників, які обиралися довічно і 

складали присягу. Лава мала право судити не тільки жителів певного 

міста, а й іногородніх за умови зіткнення їхніх інтересів з інтересами 

міського населення. Особливістю лавних судів в українських містах 

було використання ними під час визначення покарання не джерел 

Магдебурзького права, а норм звичаєвого права і статутів Великого 

князівства Литовського. 
 

ЛАВНИК – лавний суддя, присяжний – член лави, судового органу 
в українських містах з Магдебурзьким правом. Кількість лавників у 
різних містах коливалась від 4 до 12. Чітко визначеної процедури 
обрання лавників не було. За Магдебурзьким правом міські судді 
обиралися громадою щорічно з середовища заможного міського 
патриціату. 

 

ЛЕГІСТРАТУРА – термін повноважень представницького органу 
(парламенту) або виборної службової особи (президента, мера тощо). 

 

ЛЕГІТИМІЗМ – визначення або підтвердження відповідності 
праву або законності якогось органу влади, державно-політичного 
рішення, повноважень громадських представників, прийняття 
учасниками політичної взаємодії умов та правил «гри». 

 

ЛИТОВСЬКІ СТАТУТИ – зведення законів феодальної Литовської 
держави XVI ст., що діяли і на загарбних нею українських землях. 
Було видано три Литовські статути: «Старий» (1529 р.), «Волинський» 
(1566 р.), «Новий» (1588 р.), що діяли до 1840 р. Захищали приватну 
власність, закріплювали основні привілеї феодалів, визначали правові 
підстави феодальної експлуатації селянства. Статутом 1588 р. юридично 
було запроваджено кріпосне право на Брацлавщині і Придніпров’ї. 

 

ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА – історична назва частини України в 
складі Російської держави у другій половині XVІ-XVIII ст. (територія 
сучасних Чернігівської, Полтавської і частини Сумської, Київської, 
Черкаської областей). Лівобережна Україна користувалася певною 
автономією. Там зберігався суспільно-політичний устрій, який почав 
складатися в роки визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. 
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На чолі управління стояв гетьман. У 1722 і 1734 рр. тимчасово, а в 
1764 р. остаточно царизм скасував гетьманське управління. Повністю 
автономію було ліквідовано 1781 р.  

 

ЛІЦЕНЗІЯ – дозвіл на заняття окремими видами діяльності, який 
оформляється та офіційно видається фізичним та юридичним особам 
відповідними відомчими або спеціалізованими органами. 

 

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ – спеціальний колегіальний виборний 
орган, що утворюється з метою визначення результатів таємного 
(закритого) або відкритого голосування при прийнятті колективного 
рішення. Формується відповідним колективним органом (з’їздом, 
конференцією, радою, зібранням, зборами тощо) відкритим обранням, 
здебільшого, в непарній кількості (не менше 3 осіб) у складі голови, 
секретаря та членів комісії. Рішення лічильної комісії приймається 
колегіально і оформляється спеціальним документом (протоколом або 
актом). 

 

ЛОКАЦІЙНІ ГРАМОТИ – акти про місто – дозвіл на заснування 
міст і містечок у незаселених раніше місцях («рочищах») або 
перетворення невеликих поселень, сіл на міста з наданням їм права на 
ярмарки і торги (на заснування Чуднова (1507 р.), Звягеля (1519 р.), 
Черняхова (1529 р.), Ухабної, Городища (1541 р.), Берестечка (1547 р.), 
Брусилова (1574 р.) тощо). Відомі 4 варіанти заголовків локаційних 
грамот – «Функція містечка...», «Осада містечка...», «Вольность ... на 
заснування міста та ярмарки, торги і корчми», «Лист осади містечка». 
Грамоти на ярмарки і торги мали такі заголовки: «Привілеї», «Данини», 
«Вольності», «Ярмарки і торги», «Підтвердження». Локаційні грамоти 
надавалися з ініціативи та в інтересах магнатів, представників місцевої 
адміністрації, духовних феодалів. На поч. XVII ст. вони вважалися 
невід’ємною ознакою міста. 

 

ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ 1596 р. – угода про об’єднання Великого 
князівства Литовського з Польщею в єдину державу – Річ Посполиту 
(«справа народна»). Використавши поразки Литви під час Лівонської 
війни 1558-1583 рр. проти Росії, польський король Сигізмунд ІІ Август 
скликав у 1569 р. у Любліні польсько-литовський сейм, на якому 
верхівка литовських магнатів змушена була погодитися на об’єднання 
з Польщею. При цьому до Польщі відійшли значні українські 
території: Белзьке, Волинське, Берестейське, Подільське, Брацлавське, 
Київське та Руське воєводства. Люблінська унія призвела до 
посилення гніту в Україні, що й викликало загострення національно-
визвольної боротьби українського народу.  
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МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО – феодальне міське право, що складалося 

в німецькому м. Магдебург, а згодом поширилося на багато інших міст 

Європи, стало символом феодального міського самоврядування. Це, 

фактично, була узагальнена назва комплексу правових джерел, які в 

різний час використовувалися в органах міського самоврядування і 

міських судах. Міста з М. п. отримували самоврядування, податковий і 

судовий імунітет, право власності на землю, пільги щодо ремесел і 

торгівлі та звільнялися від феодальних повинностей (окрім гужової). 

М. п. встановлювало порядок обрання міської влади, її функції, основної 

норми цивільного і кримінального права, правила судочинства та 

оподаткування, визначало діяльність купецьких об’єднань, ремісничих 

цехів, порядок торгівлі тощо. Вищою апеляційною інстанцією для міст 

із М. п. тривалий час був суд Магдебурга. Сфера дії М. п. іноді 

виходила далеко за межі феодальних міст. Так, у Пруссії, а згодом в 

Україні-Гетьманщині джерела М. п. мали загальнообов’язковий характер, 

зокрема, для сільської місцевості. М. п. втратило своє значення у 

XIX ст. М. п. інколи називали Шродським (у м. Неймаркті (польською – 

Шрода) раніше від інших міст Сілезії застосовували норми цього 

права) або Хелминським (вважають, що Хелминське право було 

видозміною М. п). 
 

МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО В УКРАЇНІ – 1. Історичний документ, 

що заклав певні основи демократичного самоврядування в містах 

України. 2. Право міського самоврядування на українських землях, 

засноване на загальних принципах М. п. Поширилося в Україні впродовж 

XIV-XV ст. через Польщу та Угорщину. Відповідно до цього права, всі 

міста України поділялися на 3 категорії. До першої категорії належали 

міста, що отримали М. п. від литовських князів, польських та 

угорських королів (Хуст, Вишконе, Тячів). Згодом М. п. отримали 

міста Сянок (1339 р.), Львів (1356 р.), Кам’янець-Подільський (1374 р.), 

Луцьк (1432 р.), Кременець (1438 р), Житомир (1444 р), Мукачеве 

(1445 р.), Київ (1494-1497 рр.). До другої категорії входили міста, які 

отримали М. п. від їх власників (Лохвиця, Лубни, Пирятин, Прилуки). 

До третьої – належали міста, яким М. п. було надано грамотами 

гетьманів після приєднання України до Московської держави (Полтава, 

Новгород-Сіверський (1758 р), майже всі міста Лівобережної України). 

За рівнем самоврядування міста України поділялися на магістратські 

(привілейовані) та ратушні. Магістратське самоврядування відрізнялося 

від ратушного більшою самостійністю. У магістратських містах уся 

повнота влади належала магістратові. Він складався з магістратських 
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урядників (старших та молодших). До старших належали: війт, бурмістри, 

райці, лавники та магістратський писар; до молодших – комісар або 

межувальник, городничий та возний. Очолював міську владу війт, 

який попервах призначався, а згодом затверджувався королем. За доби 

Гетьманщини війт затверджувався спочатку гетьманом, а потім – 

генеральною військовою канцелярією. У руках війта зосереджувалися 

всі важелі управління містом. Він разом з населенням міста обирав 

раду, до якої належало від 6 до 24 радців. Радці вибирали зі свого 

середовища на 1 рік бурмістрів (від 2 до 12), які разом із війтом 

розглядали як судові, так і адміністративні справи. В містах існував і 

спеціальний судовий орган – лава. Жителі міст, які мали М. П., були 

юридично вільними. Вони виконували як загальнодержавні повинності, 

так і ті, що визначала міська влада. У період з XIV-XVIII ст. понад 

20 міст центральної та східної України отримали М. п. 
 

МАГІСТРАТ – 1. За М. п. – орган міського самоврядування в 

українських містах у XIV-ХІХ ст.; судово-адміністративний орган. 

Магістрат складався з ради (райців) як адміністративного органу і лави 

(лавників) як судового. На магістрат покладався обов’язок піклуватися 

про міський благоустрій. Як органи міського самоврядування, магістрати 

припинили своє існування у 1831 р. разом зі скасуванням М. п. у 

Російській імперії. 2. В Росії від часів Петра І до 1885 р. – виборне 

міське управління, що відало судово-адміністративними та податковими 

справами міста. 3. У деяких країнах – муніципалітет, міське управління. 
 

МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ – центральний орган державного 

управління Російської держави у справах Лівобережної України, 

утворений за указом Петра І 1722 р. Малоросійська колегія мала на 

меті здійснення нагляду за діяльністю гетьмана та козацької старшини. 

Містилась у Глухові. Скасована 1727 р., поновлена 1764 р. з метою 

остаточного знищення залишків самоуправління в Україні. Ліквідована 

1786 р., коли на Україну було поширено систему адміністративного 

управління Російської держави.  
 

МАЛОРОСІЙСЬКЕ ПРАВО – умовна назва комплексу правових 

джерел Лівобережної України (Гетьманщини) сер. XVII – поч. XIX ст. 

Поняття малоросійського права охоплювало, насамперед, норми 

Литовського статуту, Магдебурзького права, що зберігали свою 

чинність на українських землях, а також козацького звичаєвого права і 

поточного законодавства Гетьманщини. 
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МАНДАТ – 1. Наказ, доручення, повноваження бути представником 

інтересів громади, виступати від імені громади, надане депутатові 

виборцями шляхом подання голосу за нього на виборах. 2. Термін дії 

повноважень, строк скликання представницького органу. 
 

МАНДАТ (депутатський) – 1. Документ, що видається депутатові 

і підтверджує законність його повноважень. 2. Публічна функція, що 

покладається на депутата шляхом виборів і зміст якої визначається 

Конституцією і законами держави. Вільний депутатський мандат 

означає, що кожен депутат вважається представником усього народу, у 

своїй діяльності він не пов’язаний жодним наказом і не може бути 

дотерміново відкликаний виборцями. 
 

МАНДАТ (імперативний) – юридична форма взаємовідносин 

депутата і виборців, за якої депутат вважається представником не 

всього народу, а лише виборців округу, де він балотувався і був 

обраний. Це означає, що депутат юридично відповідальний перед тими 

виборцями, які його обрали і які мають право дотерміново припинити 

його повноваження. 
 

МАРКЕТИНГ – система організації господарської діяльності та 

управління нею, яка орієнтується на вимоги ринку, максимально 

можливе задоволення потреб і запитів споживачів. 
 

МАРШАЛОК ВОЄВОДСТВА – голова правління (виконавчого 

органу) воєводства. Вибирається абсолютною більшістю голосів 

воєводського сеймику – законотворчого органу самоврядування на 

рівні воєводства. 
 

МЕНЕДЖМЕНТ – міждисциплінарна наука, яка поєднує 

економічний, соціальний, політичний, організаційний, правовий, 

психологічний та інші підходи до управління виробництвом. Ставить 

за мету сформулювати і застосувати на практиці загальні принципи 

управління, придатні для будь-якої людської організації. 
 

МЕР – вища посадова особа в муніципалітетах Великобританії, 

США, Франції та інші держав. Здебільшого обирається самим муніци-

палітетом, інколи – населенням або призначається чи затверджується 

на посаді урядом. 
 

МЕРІЯ – у багатьох країнах – це виконавчий орган муніципального 

самоврядування; будівля, в якій він розташований. 
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МИР – 1. У Росії в XIII – на поч. XX ст. назва сільської громади. 

2. В Україні – те саме, що копа, громада; іноді використовується у 

значенні народ. 
 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУ-

ВАННЯ – передбачені у міжнародному праві правила організації та 

діяльності інститутів місцевого самоврядування. Мають своїм першо-

джерелом Загальну декларацію прав людини (1948 р.), яка закріплює 

право кожної людини брати участь в управлінні своєю країною 

безпосередньо або через вільно обраних представників (ст. 21). Цей 

принцип конкретизовано в Європейській типовій конвенції про основні 

принципи транскордонного співробітництва між територіальними 

громадами або органами влади (1980 р.). Європейській хартії місцевого 

самоврядування (1985 р.), Всесвітній декларації місцевого самовряду-

вання (1985 р.), Європейській хартії міст (1992 р.), Декларації 

принципів місцевого самоврядування у державах – учасницях СНД 

(1994 р.), Стамбульській декларації з проблем поселень людей (1996 р.), 

Європейській хартії регіонального самоврядування (1999 р.) та інших 

документах.  
 

МІСТА-ПОБРАТИМИ (Поріднені міста) – міста різних країн, між 

якими укладено угоди про дружбу та співробітництво з метою обміну 

досвідом у галузі економіки, культури, освіти, спорту, ведення 

міського господарства тощо. Започаткували цей рух міста Фінляндії та 

Швеції у 1940 р. Понад 50 українських міст мають споріднені зв’язки з 

160 територіальними одиницями зарубіжних держав: Київ і Кіото 

(Японія), Запоріжжя і Ліни (Австрія), Черкаси і Вілья-ель-Сальвадоро 

(Перу), Одеса і Марсель (Франція) тощо. Міжнародні взаємозв’язки 

органів міського самоврядування і муніципальних асоціацій України 

здійснюються на правовій основі шляхом підписання угод про 

співпрацю і регулюються національним, міжнародним публічним і 

міжнародним приватним правом. 
 

МІСТЕЧКО – особливий вид населених пунктів в окремих 

регіонах Російської імперії. В Україні наприкінці 1917 р. їх налічувалося 

понад 100. Правовою основою для встановлення категорій населених 

пунктів УРСР була «Інструкція про порядок переведення населених 

пунктів до категорії міських або сільських поселень», затверджена 

ВУЦВК 14.06.1924 р. Нею встановлено поділ мешканців населених 

пунктів в Україні виключно на міські та сільські. Міські, у свою чергу, 

поділялися на селища міського типу (не менше 3 тис. мешканців) і 
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міста (понад 10 тис. мешканців). На сьогодні існування містечок не 

передбачається. Назву «містечко» замінено на «селище міського типу». 
 

МІСТО – великий населений пункт, адміністративний, 

промисловий, торговий і культурний центр, населення якого зайняте, 

здебільшого, у неаграрних сферах діяльності. За своїм значенням у 

системі адміністративно-територіального устрою України міста 

поділяються на міста загальнодержавного, обласного, республіканського 

(АРК) та районною значень. До міст загальнодержавного значення 

належать два міста – Київ і Севастополь. Спеціальний статус Києва 

зумовлений його функціями столичного міста, а Севастополя – 

функціями, пов’язаними з розташуванням у ньому інфраструктури 

ВМС України та Чорноморського флоту Росії. До міст республіканського 

(АРК), та обласного значень належать міста, які є: економічними і 

культурними центрами, мають розвинену промисловість, комунальне 

господарство і житловий фонд, населення понад 30 тис. осіб. До міст 

районного значення належать, здебільшого, міста, в яких розташовані 

промислові підприємства, комунальне господарство, житловий фонд, 

мережа соціально-культурних закладів з кількістю населення понад 

10 тис. осіб, не менш 
2
/3 якого зайнято в промисловості чи соціально-

культурній сфері. 
 

МІСТО З НЕПОВНИМ МАГДЕБУРЗЬКИМ ПРАВОМ 

(РАТУШНІ МІСТА) – функціонування міст, де війт призначався 

Королем Польським, або на його обрання суттєво впливали старости. 
 

МІСТО З ПОВНИМ МАГДЕБУРЗЬКИМ ПРАВОМ 

(МАГІСТРАТСЬКІ МІСТА) – функціонування міст, де війт обирався 

жителями міста з чотирьох кандидатур із наступним затвердженням 

Королем Польським. До міст з повним Магдебурзьким правом 

належали: Київ, Львів, Кам’янець, Стародуб, Житомир та інші. Після 

отримання містом Магдебурзького права структура в управлінні 

містом істотно змінювалася: місцеве самоврядування, що закріплювало 

права міських станів встановлювало порядок діяльності органів 

міського самоврядування, суду, купецьких об’єднань, цехів; регла-

ментувало питання благоустрою міста; встановлювало порядок 

оподаткування населення; дбало за громадську безпеку; встановлювало 

покарання за різні види злочинів. Міста звільнялися від влади місцевих 

правителів-землевласників і набували нового правового статусу. Вони 

отримували самоврядність, судову незалежність і податковий імунітет, 

право власності на землю, пільги щодо торгівлі та ремесла. 



Історія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування в Україні 

 

199 

МІСЦЕВА ВЛАДА – 1. Вид публічної влади, яка реалізується від 

імені суб’єктів, що функціонують у межах певних адміністративно-

територіальних одиниць. Поширюється лише на певну їх частину; 

може вирішувати лише локальні проблеми; має підзаконний характер і 

діє у порядку та межах, установлених верховною владою. В Україні 

відносини щодо організації і діяльності суб’єктів місцевої влади 

регулюються Конституцією України, Законами «Про місцеве самовря-

дування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». В Україні 

склалися дві системи місцевої влади: система місцевого самоврядування 

(територіальні громади і сформовані ними муніципальні органи) та 

система місцевих органів державної виконавчої влади (місцеві 

державні адміністрації). 2. Орган влади, який відстоює інтереси 

місцевого населення та діє через виборчу раду та виконавчий орган. 
 

МІСЦЕВА РАДА – представницький орган місцевого самоврядування 

в Україні, який має право представляти інтереси територіальної 

громади села, селища, міста і здійснювати від їх імені функції та 

повноваження місцевого самоврядування. 
 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ – політико-правовий інститут, 

у межах якого здійснюється управління місцевими справами у 

відповідних територіальних одиницях у межах їх компетенцій шляхом 

самоорганізації жителів певної території за згодою та сприяння держави. 

 

МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ – складний механізм, який охоплює 

діяльність органів місцевого самоврядування та місцевих органів 

державної виконавчої влади на певній території та є складовою 

частиною державного механізму управління. Місцеве управління 

охоплює регіональні, районні, міські та інші рівні управління – всі, що 

знаходяться нижче державного. Дефініція «місцеве управління» була 

прийнята законодавством США і Великобританії для визначення 

організації та функціонування муніципальних закладів і вказувала тим 

самим на один із основних критеріїв їх розмежування від інших 

органів влади та управління, виокремлюючи їх локальний характер на 

противагу центральній владі та державному управлінню. Взаємодія 

органів влади на місцевому рівні визначає ефективність реалізації 

регіонального управління в різни» сферах: соціальній, політичній 

економічній тощо. 
 

МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ – місцеві органи 

виконавчої влади (районна та обласна державні адміністрації), що 

належать до системи органів державної виконавчої влади. Місцева 
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державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу 

владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, 

а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою. У 

законі України «Про місцеві державні адміністрації» (1999 р.) 

визначено повноваження, функції, правовий статус цих інституцій, 

взаємодію з іншими органами влади тощо. Особливості здійснення 

виконавчої влади у Києві та Севастополі визначаються окремими 

законами України. 
 

МІСЬКА ДУМА – 1. Розпорядчий орган міського самоврядування 

в Російській імперії в 1785-1917 рр., який вирішував питання міського 

благоустрою, охорони здоров’я та займався іншими господарськими 

справами. Населення міста поділялося на 6 розрядів, кожний з яких 

скеровував депутатів до міського зібрання. Із членів зібрання 

обиралася загальна міська дума, яка збиралася раз на 3 роки. Очолював 

її міський голова. Загальна міська дума обирала зі свого складу 

постійно діючий виконавчий орган – міську управу, яку очолював сам 

міський голова. 2. У Російській Федерації з 1993 р. – виборні 

представницькі органи міст. 
 

МІСЬКА РАДА – орган місцевого самоврядування, що представляє 

територіальну громаду міста і здійснює від її імені та в її інтересах 

функції і повноваження місцевого самоврядування. Конституція 

України, Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.), інші 

Закони України, а також статути територіальних громад визначають 

порядок формування та організації діяльності міських рад. 
 

МІСЬКА УПРАВА – виконавчий орган міського самоврядування в 

Росії і на українських землях упродовж 1870-1917 рр. Обиралася 

міською думою з її членів на 4 роки. Міська управа складалася з 

виборного голови та певної кількості членів залежно від кількості 

населення у місті, половина складу яких повинна була поновлюватися 

через кожні 2 роки. Міський голова очолював думу і міську управу, 

координуючи в такий спосіб їхню діяльність. Голови управ 

губернських міст затверджувалися міністром внутрішніх справ, інших 

міст – губернатором. Міський голова міг призупинити виконання 

рішення міської управи, а розбіжності між рішеннями думи та міської 

управи узгоджував губернатор. Управа мала постійну канцелярію, яка 

поділялася на багато відділів, що відповідали за окремі функції 

міського самоврядування; при канцелярії створювалися постійні й 

тимчасові виконавчі комісії. 
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МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ – демократична форма управління 

суспільним життям у містах, що базується на принципах розвитку 

самоорганізації міського населення. Міське самоврядування здійснюється 

безпосередньо територіальною громадою міста, а також через міську 

раду, її виконавчі органи, міського голову та органи самоорганізації 

населення. 
 

МОНГОЛО-ТАТАРСЬКЕ ІГО – влада монголо-татарських 

феодалів над східнослов’янськими землями в XІІІ-ХV ст., встановлена 

внаслідок нашестя орд Батия. Пограбування, збирання непомірної 

данини з населення, нищення культурних цінностей уповільнювали 

економічний і культурний розвиток цих земель. Після Куликовської 

битви 1380 р. Монголо-татарське іго на Русі мало номінальний 

характер. Повністю було повалене в 1480 р. 
 

НАМІСНИК – високий урядовець, що здійснював на певній 

території владу від імені князя чи голови держави. У давній Русі-

Україні намісник заступав князів у пригородах. У Російській державі 

був представником царя, носієм найвищої адміністративної та судової 

влади в окремих містах чи повітах. Відав збором податків і мита, 

здійснював судочинства в кримінальних справах, очолював місцеві 

збройні сили, мав поліційні функції. Їм підпорядкувалися урядовці 

(тіуни, недільники тощо), за допомогою яких і здійснювалося 

управління. В Австрії намісник – найвищий цісарський урядовець, 

який керував державною адміністрацією та контролював крайові 

органи самоуправління. 
 

НАЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА АВТОНОМІЯ – форма 

організації життя національних меншин, що проживають компактно і 

не мають на території певної країни своїх національних державних 

утворень. Адміністративними формами національно-територіальних 

автономій є: автономні області, національні округи, національні 

райони, національні селища, національні сільські населені пункти. 

Політична форма національно-територіальних автономій пов’язана з 

утворенням автономних республік як особливих національних держав. 
 

НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ – організація з некомерційною 

діяльністю.  
 

НЕРЕЄСТРОВАНІ КОЗАКИ – українські козаки, за якими 

польсько-шляхетський уряд не визнавав козацьких прав і привілеїв. До 

реєстру (списку) козаків, прийнятих на державну службу, потрапили 
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переважно заможні, решта дістала назву нереєстровані козаки. 

Польсько-шляхетський уряд намагався перетворити нереєстрованих 

козаків на кріпаків. Під час визвольної війни українського народу 

реєстровані і нереєстровані козаки злилися в єдине козацьке військо. 

Після ліквідації царським урядом 1783 р. українського козацького 

війська на Лівобережній Україні остаточно зник поділ на реєстрованих 

і нереєстрованих козаків.  
 

НОРМАНСЬКА ТЕОРІЯ – теорія, прибічники якої вважали, ніби 

варяги (нормани) відіграли вирішальну роль у створенні держави 

Київська Русь. Норманську теорію створили і пропагували німецькі 

історики, які працювали в другій половині ХVІІІ ст. у Росії (Г. З. Байер, 

Г. Ф. Міллер та А. Л. Шльоцер). За цією теорією, норманське 

походження має і сам термін «Русь». Проти норманської теорії 

виступив російський учений ХVІІІ ст. М. В. Ломоносов. Твердження 

Ломоносова дістало назву антинорманської концепції та поклали 

початок суперечкам, які тривають і досі. Питання про роль варягів або 

норманів у генезисі Київської держави належить до найбільш 

дискусійних питань історії Східної Європи. Українська історіографія в 

цілому дотримується антинорманської теорії, проте не заперечує 

важливість ролі, яку відіграли перші князі та їхні дружинники 

варязького походження у формуванні державного ладу в Київській 

державі.  
 

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН – добровільне, громадське формування, 

створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації 

громадянами своїх прав і свобод. Об’єднаннями громадян є: політичні 

партії, громадські організації, зокрема, професійні спілки, релігійні, 

кооперативні організації тощо. Дія Закону України «Про об’єднання 

громадян» (1992 р.) поширюється на громадські організації, механізм 

утворення і діяльності яких не регламентується спеціальними 

законодавчими актами, а також на громадські організації, діяльність 

яких регламентується спеціальними законодавчими актами. Після 

державної реєстрації об’єднання стає юридичною особою. Об’єднання 

громадян діють на основі відповідних статутів. 
 

ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ 

БУДИНКІВ (ОСББ) – це господарська організація, форма об’єднання 

власників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному 

будинку для спільного управління комплексом нерухомого майна 

(кондомініумом), володіння, користування і в установлених законодавством 
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межах розпорядження спільним неподільним майном. Об’єднання діє 

на підставі Закону України «Про об’єднання співвласників багато-

квартирного будинку» (2001 р.). Основним документом, який закладає 

правову базу для взаємин між окремими власниками житлових та 

нежитлових приміщень будинку, де створено об’єднання, є його статут. 

Органами управління цього об’єднання є: загальні збори його членів, 

правління, ревізійна комісія. 
 

ОБОЗНИЙ – виборна службова особа козацького старшинського 

рангу, у віданні якого були обоз і артилерія. Виокремлювали 

генеральних та полкових обозних. 
 

ОБЩИНИ – адміністративно-територіальна одиниця найнижчого 

рівня, до складу якої належить група приблизно однорідних сіл та 

селищ. 
 

ОКРУГ – 1. Адміністративно-територіальна одиниця другого рівня 

у багатьох державах (Болгарія, США, Великобританія). 2. Округи 

існують двох видів: адміністративний та національний. Орган влади – 

окружна рада, яка обирається населенням. 3. Спеціальна адміністративно-

територіальна одиниця галузевого управління. 4. Виборчий округ. 
 

ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ – пасивний метод 

вивчення побажань громадян через анкетування. 
 

ОПОЗИЦІЯ – форма протистояння влади і певної соціальної 

групи; протидія партії офіційному курсу керівних структур, її 

прагнення боротися, якщо й не за владу, то хоча б за вплив на неї, за 

прихильність виборців; партійні угруповання; парламентські фракції, 

які перебувають у меншості. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ – 1. Важлива функція управління, зміст якої 

полягає у встановленні директивно або в порядку узгодження системи 

взаємозв’язків посадових осіб і керованого процесу, яка забезпечує 

підтримку параметрів керованого процесу на заданому рівні. 2. Вид 

соціального утворення, об’єднана сукупність людей для вирішення 

певних завдань. 3. Установа, яка виконує покладені на неї функції. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН) – міжнародна 

міждержавна організація. Заснована у 1945 р. Основні цілі ООН: 

підтримання міжнародного миру і безпеки, вирішення мирними 

засобами міжнародних спорів; здійснення міжнародного співробітництва 

у розв’язані міжнародних проблем економічного, соціального, культурного, 
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гуманітарного характеру тощо. Цілі, принципи діяльності ООН 

сформульовані у Статуті, в розробці якого активну участь брала 

делегація України на чолі з Д. З. Мануїльським. У 1945 р. на першій 

сесії Генеральної Асамблеї ООН Україну було обрано членом 

Економічної та Соціальної Ради. У 1948-1949 рр. Україна була постійним 

членом Ради Безпеки ООН, у 1954 р. стала членом ЮНЕСКО. Сучасна 

Україна має постійне представництво в ООН та її комісіях.  
 

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (ОУН) – 

заснована 1929 р. у Відні Українською військовою організацією (УВО) 

та студентськими групами «Українська націоналістична група» (Прага), 

«Легіон українських націоналістів» (Подебрати) Чехословаччина, 

«Асоціація української націоналістичної молоді» (Львів) на ідейних 

засадах українського інтегрального націоналізму. Організатор  і 

керівник ОУН протягом 1929-1938 рр. – Є. Коновалець. Стратегічна 

мета діяльності ОУН – досягнення державної незалежності України. 

Методи боротьби – пропагандистські, агітаційні, організаційні, диверсійні, 

терористичні. На початку 30-х років, крім сотень актів саботажу, член 

ОУН організували понад 60 замахів на польських та українських діячів. 

У 1934 р. члени крайового проводу ОУН на чолі з С. Бандерою і 

М. Лебедем були заарештовані й ув’язнені на тривалі терміни у 

концтаборі Береза Картузика. Після вбивства Є. Коновальця (1938 р.) 

серед членів ОУН поширилися суперечки щодо тактики боротьби, 

внаслідок чого стався розкол. Виникли два напрями. Революційне 

крило ОУН очолив С. Бандера (ОУН-Б, або ОУН-Р). Керівником крила 

поміркованих націоналістів було обрано А. Мельника (ОУН-М). Напад 

фашистської Німеччини на СРСР обидві фракції ОУН розглядали як 

можливість створення незалежної Української держави. 30.06.1941 р. 

у щойно захопленому фашистами Львові ОУН-Б проголосила 

відновлення Української держави. Через кілька днів Бандеру та його 

прибічників було заарештовано та ув’язнено. Після придушення 

гітлерівцями спроби відновити Українську державу ОУН створила 

Українську повстанську армію (УПА), яка розпочала війну на два 

фронти: проти більшовизму і проти фашизму. Поразка Німеччини у 

війні з СРСР дала змогу радянській владі зосередитися на боротьбі з 

ОУН-УПА. Каральні операції виконували війська МВС і НКВС. У 

свою чергу, підпілля ОУН проводило терористичні акції. У березні 

1950 р. ОУН-УПА зазнали дошкульного удару і перестали існувати як 

організації.  
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ОРЕНДА – надання майна, землі його власником у тимчасове 

користування іншій особі на договірних умовах, зазвичай – за певну 

плату. Виділяють короткотермінову оренду – до 3 років та довго-

термінову – від 3 років і більше. 
 

ОСАВУЛ – військово-адміністративний урядовець у Козацько-

Гетьманській державі XVII-XVIII ст. на різних щаблях влади: 

генеральні осавули найближчі помічники гетьмана в керівництві 

військом, він також брав участь у цивільній адміністрації, виконував 

різні доручення гетьмана; полкові відали військовими справами свого 

полку та брали участь у цивільній адміністрації; сотенні виконували ті 

ж обов’язки в сотні.  
 

ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ – офіційна назва Туреччини до 1922 р. 

(назва походить від імені султана Османа І – засновника Османської 

династії). Виникла в XV-XVІ ст. у процесі турецьких завоювань в Азії, 

Африці, Європі. З кінці XVІІ ст. почала втрачати завойовані землі, а в 

1918 р., після поразки в першій світовій війні, зовсім розпалася. У 1922 р. 

припинив існування і турецький султанат.  
 

ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА – особи, які взагалі не мають 

громадянства жодної держави. Особи без громадянства, що 

перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими 

самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і 

громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, 

законами чи міжнародними договорами України. 
 

ОСТРАКІЗМ – 1. У Стародавніх Афінах процедура вилучення 

когось із складу спільноти. Громадяни на зборах шляхом таємного 

голосування могли ухвалити рішення про вигнання з міста терміном 

до 10 років без конфіскації майна будь-кого, хто, на їхню думку, має 

надмірний вплив і становить загрозу державі, загальному миру і 

спокою, самій афінській демократії. 2. Переносно – вигнання, гоніння.  
 

ОТАМАНЩИНА – режим політичної влади (1919-1921 рр.), 

встановлений отаманами Балбачаном – на Харківщині, Полтавщині, 

Катеринославщині; Ангелом – на Чернігівщині, Григор’євим – на 

півдні України, Нестером Махно – в Гуляй-Полі, Шепелем – на 

Поділлі. Ця влада нерідко змінювала орієнтацію: то ставала на бік УНР 

(пізніше Директорії), то підтримувала більшовиків. 
 

ОФІЦІЙНИЙ СПОСТЕРІГАЧ – особа, призначена під час 

виборів виборцями, кандидатом у депутати, виборчим об’єднанням, 
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виборчим блоком і правомірна спостерігати за ходом голосування, 

підрахунком голосів або іншої діяльності виборчої комісії, комісії з 

проведення референдуму в період голосування, встановлення його 

результатів тощо. 
 

ПАЛАНКА – 1. Адміністративно-територіальна одиниця (округ) на 

Запоріжжі часів Нової Січі (1734-1775 рр.). Управління паланкою 

здійснювала паланкова старшина (паланковий полковник, писар, 

осавул, підписарій та підосавулій), виконуючи військово-адміністративні 

та судові функції. 2. Укріплення, обнесене частоколом. На Миколаївщині 

існували Бугогардинська та Прогноївська (Кінбургська коса) паланки.  
 

ПАРИТЕТ – рівне представництво сторін під час вирішення 

договірних актів, конфліктів, поділу майна, розгляду питань, що 

стосується двох і більше сторін. 
 

ПАТРИЦІАТ – найзаможніша, привілейована частина населення 

середньовічних міст Західної Європи (купці, банкіри, лихварі, заможні 

домо- і землевласники). Термін увійшов у користування у XIV ст. в 

епоху Відродження, хоча саме явище виникло набагато раніше: у 

Північній Італії – в XI ст., у Фландрії – в XII ст., у Німеччині – в ХІІІ ст., 

де міста добилися самоврядування. Поступово патриціат брав владу у 

свої руки, присвоїв право обирати міські органи управління (міські 

ради, магістратури тощо), використовуючи їх для запровадження 

вигідної для них системи оподаткування тощо. В Україні патриціат 

існував у XV-XVII ст. у великих містах (Київ, Львів та інших) і 

складався здебільшого з польських, німецьких та литовських, зрідка 

українських купців, ремісничої верхівки. 
 

ПЕРНАЧ – вид булави. В Україні в XVІІ-XVІІІ ст. головний 

атрибут полковницької влади. Являв собою коротку палицю з 

позолоченою головкою і шістьма перснями на кінці.  
 

ПЕТИЦІЯ (ЗВЕРНЕННЯ) – скерування громадянами індивідуальних 

та колективних послань в органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, до їх посадових осіб, які повинні дати відповідь на ці 

звернення. Виділяють три види звернень: пропозиції, заяви і скарги. 

 

ПЕЧЕРНІ МІСТА – залишки населених пунктів, на території яких 

виявлено штучні печерні споруди. В Україні виникли у V-VII ст. (Ескі-

Кермен, Мангун, Чуфу-Кале, Інкерман – всі в Криму). 
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ПИСАР – на Запоріжжі службова особа, що відала діловодством 

Коша Запорозької Січі. Писаря обирали на козацькій раді. Зовнішнім 

знаком службової посади писаря був каламар (чорнильниця).  

 

ПІДСУСІДКИ – категорія бідних селян у XVII-XVIII ст. в Україні, 

які через відсутність власного господарства жили у чужих дворах – «у 

сусідах». За це вони відробляли власникам господарств, головному 

старшині, козакам тощо. 
 

ПЛЕБЕЇ – одна з верств вільного населення, що здебільшого 

складалася із землеробів та інших різнорідних елементів у Давньому 

Римі. Плебеї не мали громадянських і політичних прав. Майже всі 

вони потрапляли у залежність від патриціїв. Терміном «плебеї» з 

III-II ст. ст. до н. е. стали визначати повноправних громадян незнатного 

походження. У післяантичний період розрізняли міських та сільських 

плебеїв. 
 

ПЛЕБІСЦИТ – у Стародавньому Римі рішення плебейських зборів. 

Зараз – узагальнене опитування громадян (своєрідний моніторинг) з 

метою виявлення думки, волі та позиції щодо якогось спільного й 

значущого питання. Уперше плебісцит було проведено 1791 р. при 

вирішенні питання про приєднання Авіньйону до Франції. Плебісцит 

розглядається як один із різновидів референдуму за предметом, тобто 

голосування щодо державної належності або загального статусу тієї чи 

іншої території. За загальним правилом плебісцит проводять у межах 

тих територій, які є об’єктом можливої передачі й за участю населення 

тільки цієї території. Незважаючи на те, що в науці визнається 

відмінність між референдумом і плебісцитом, за своєю політико-

правовою природою і порядком проведення вони є тотожними. 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ – організаційно-правова форма роботи 

колегіальних представницьких органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування (рад різних рівнів), що передбачає 

прийняття рішень шляхом голосування за умови присутності на 

засіданні, зазвичай, не менше двох третин членів від загального складу 

відповідних представницьких органів. 
 

ПОВІТ – 1. Адміністративно-територіальна одиниця, яка на 

українських землях існувала з другої пол. XIV ст. спочатку в Польщі, а 

пізніше у Великому князівстві Литовському. З другої пол. XVI ст. 

поділ на повіти став підставою адміністративно-територіального 

поділу на всіх українських землях у Речі Посполитій. Керував повітом 
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повітовий староста. У 1772 р. на українських землях, які належали до 

складу Речі Посполитої, було 27 повітів і земель. У Галичині та 

Буковині за австрійських часів повітом керував староста, органами 

повітового самоврядування були повітові ради (керуючий і наглядовий 

орган) і повітові відділи (виконавчий орган), очолювані повітовими 

маршалками. Упродовж 1924-1925 рр. у СРСР поділ на губернії і 

повіти було замінено поділом на округи (згодом області) і райони. 

2. Адміністративно-територіальна одиниця та одиниця самоврядування 

введена Законом Польщі «Про повітове самоврядування» (1998 р.). 

Повіти поділяють за площею та кількістю населення. Внаслідок поділу 

території, проведеного з 1 січня 1999 р. у межах адміністративно-

територіальної реформи, було утворено 308 повітів та 65 міст на 

правах повіту, де 18 з них мали населення від 100 до 150 тис. осіб, 14 – 

від 200 до 500 тис. осіб, 4 міста з населенням більше 500 тис. осіб. 

Більшість повітів об’єднують – 8 гмін. Середня кількість населення 

повіту складає 83,2 тис. осіб. Середня площа повіту – 996 км
2
. Повіт 

виконує громадські завдання понад гмінного характеру, визначені 

відповідним законом. 
 

ПОВНОВАЖЕННЯ ВЛАСНІ або самоврядні – ті, які виконкоми 

рад здійснюють самостійно і під свою відповідальність. Реалізація цих 

повноважень пов’язана з вирішенням питань місцевого значення, 

наданням громадських послуг населенню (повноваження щодо утримання 

житла, соціально-культурної сфери, доріг, благоустрою, водо- та 

теплозабезпечення). Часто ці галузі фінансуються за залишковим 

принципом. 
 

ПОГОСТИ – особливі фінансово-адміністративні центри та округи, 

куди призначалися постійні представники князів – збирачі данини. 
 

ПОДАТКИ – це обов’язкові, нормовані платежі (грошові й 

натуральні зобов’язання) у державний або місцевий бюджети, які 

накладаються на мешканців певної території, підприємства, організації, 

установи органами влади з метою покриття певних витрат. Усі податки, 

залежно від компетенції органу, що вводить їх на відповідній території, 

поділяються на загальнодержавні та місцеві 
 

ПОДАТКИ НЕПРЯМІ – податки на товари і послуги, що 

встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу. 
 

ПОДАТКИ ПРЯМІ – податки, які стягує держава безпосередньо з 

доходів або майна платників податків. 
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ПОДВІРНИЙ ПОДАТОК – прямий податок, за якого одиницею 
оподаткування був двір. На Лівобережній Україні поширений з кін. 
XVII ст. Уряд призначав загальну суму подвірного податку, яку 
сільська громада чи міське управління розподіляли на окремі двори. 
Зберігся цей податок на Україні до другої пол. XVIII ст. 

 

ПОДИМНЕ – прямий податок у Київській державі, Великому 
князівстві Литовському і в Речі Посполитій, де одиницею оподаткування 
був «дим» (двір, будинок). Податки платили грошима або натурою. 

 

ПОДУШНЕ – прямий податок, яким обкладали осіб чоловічої статі 
податних станів (усі розряди селян, посадські люди, купці) незалежно від 
віку (XVIII-XIX ст.). Від цього виду податку звільнялися дворяни, 
духовенство, особи, які перебували на державній службі. 

 

ПОЛІС – античне грецьке місто-держава з республіканською 
формою правління. Законодавча влада у полісі зосереджувалася в 
руках еклесії зборів усіх повноправних громадян, ради представників. 
Магістратури – виконавчі органи, які існували в полісі. Територія 
полісу включала міський центр та прилеглу сільськогосподарську 
округу. Аристотель вважав, що кількість населення та територія полісу 
мають бути прийнятними для управління, оскільки за таких умов 
можлива пряма демократія, в основі якої лежить принцип суверенітету 
народних зборів. 

 

ПОЛІТИКА – 1. Особливий вид регуляції соціального життя, який 
виникає на певному етапі розвитку людства у зв’язку з розподілом 
праці і поглибленням соціальної диференціації. 2. Відносини, що 
охоплюють згоду, підкорення, панування, конфлікт і змагання між 
соціальними спільнотами, людьми і державами. 3. Специфічний вид 
діяльності людей, пов’язаний з утвердженням права індивідів, 
соціальних груп і спільнот на керування суспільством та владу. 

 

ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ – вплив суб’єктів 
управління на всіх учасників відтворювального процесу для 
досягнення параметрів вибраного сценарію щодо розвитку регіону. 
Взаємозалежні та взаємовизначальні елементи політики регіонального 
розвитку: соціальна політика – сукупність дій, спрямованих на зміну 
умов праці та життя людей (населення регіону); структурна політика – 
сукупність дій, метою яких є зміна структурних характеристик 
господарства регіону та його елементів; політика розміщення – дії з 
раціоналізації територіальної організації господарства регіону; інвестиційна 
політика – дії, спрямовані на забезпечення пріоритетних напрямків 
інвестицій. 
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ – політичне формування, яке має високий 

ступінь організації і прагне до реалізації своїх цілей, борючись за 

владу або за здійснення цієї влади в соціальній практиці. 
 

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА – інтегрована сукупність державних і 

недержавних соціальних інститутів, які здійснюють владу, керують 

справами суспільства, регулюють взаємовідносини між громадянами, 

соціальними спільнотами і державами, забезпечують стабільність 

суспільства та певний соціальний порядок. 
 

ПОЛІТИЧНІ РУХИ – форма вияву політичної активності людських 

мас; спільна діяльність об’єднань людей, які різняться своїми 

ідейними засадами і доктринами, цілями та способами їх досягнення, 

кількістю і внутрішньою структурою, роллю у політичному житті, 

мірою адекватності потребам суспільного поступу тощо. 
 

ПОЛКОВИЙ УСТРІЙ – місцевий, територіально-адміністративний, 

військовий і судовий устрій Козацько-Гетьманської держави XVII-

XVIII ст. 
 

ПОЛТАВСЬКА БИТВА 1709 р. – генеральний бій Північної війни 

1700-1721 рр. між російською та шведською армією, що відбувся 

08.07.1709 р. під Полтавою. Закінчилася поразкою шведів та українських 

козаків на чолі з гетьманом І. Мазепою, який виступив на боці короля 

Карла ХІІ.  
 

ПОЛЮДДЯ – у Київській Русі – щорічний об’їзд князем із 

дружиною підвладного населення для годування і збирання данини, 

згодом – сама данина. 
 

ПОПУЛІЗМ – схильність політиків, насамперед, домагатися визнання 

їхньої громадської діяльності, піднесення популярності, вдаючись до 

простих і безперечно прийнятих для населення аргументів та пропозицій, 

уникаючи непопулярних ходів щодо вирішення суспільних проблем. 
 

ПОСАД (ПОДІЛ, ПЕРЕДМІСТЯ) – торгово-реміснича частина 

міст у Київській Русі і Російській державі. Від цієї назви походить 

назва торгово-ремісничого населення міст – посадські люди. Посади 

великих міст поділялися на слободи, сотні й півсотні. Упродовж XVII – 

XVIII ст. так називалися міста, де мешкали ремісники і торговці. В 

Україні термін «посад» з’явився після 1654 р. і перестав використо-

вуватися на поч. XX ст. 
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ПОСПОЛИТІ СЕЛЯНИ – загальна назва для більшості сільською 

населення на Гетьманщині та Слобідській Україні у XVII-XVIII ст. 

Залежно від взаємовідносин із місцевою адміністрацією та власниками 

землі, посполиті селяни ділилися на декілька груп: вільних військових 

сіл, ратушні, рангові, монастирські. 
 

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ – органи ради, що обираються з 

числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки 

питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням 

рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії обираються 

радою на термін її повноважень у складі голови, секретаря і членів 

комісії. Для вивчення питань, розробки проектів рішень рада може 

створювати підготовчі комісії та робочі групи із залученням 

представників громадськості, вчених і фахівців. 
 

ПРАВОСЛАВ’Я – один з трьох, поряд з католицизмом і 

протестантизмом, напрям християнства. Остаточно сформувалося як 

самостійне віросповідання після поділу християнства (1054 р.) на 

греко-католицьку і римсько-католицьку церкви. Від католицизму 

православ’я відрізняється тлумаченням ряду релігійних канонів, від 

протестантизму – пишним богослужінням, чернецтвом. У Х ст. 

православ’я набуло поширення в Київській Русі. Православ’я не має 

єдиного світового релігійного центру, а складається з автокефальних 

церков.  
 

ПРАЙМЕРІЗ (ПЕРВИННІ ВИБОРИ) – спосіб висування 

найвірогіднішого кандидата на виборну посаду, зміст якого полягає у 

попередньому відборі шляхом голосування з-поміж тих, хто висловив 

своє бажання балотуватися. За підсумками первинних виборів 

визначають по одному претенденту від кожної партії, які й продовжують 

боротьбу. Це дає можливість: обмежити кількість виборців, що беруть 

участь у загальних виборах, коригувати виборчу стратегію партії, 

краще координувати діяльність партії, уникнути розпорошення сил та 

ресурсів тощо. 
 

ПРАПОР ДЕРЖАВНИЙ – офіційна емблема держави, символ її 

суверенітету. Являє собою полотнище певного кольору чи поєднання 

кольорів, часто з певним зображенням, прикріплене до держака чи 

шнура. Прапор державний України є прямокутне полотнище, яке 

складається з двох рівно широких смуг: верхньої – синього кольору, 

нижньої – жовтого кольору з зображенням Тризуба золотої барви у 
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верхній частині. Кольори прапору державного України символізують 

достиглі лани і небо над ними. Ця символіка склалася в Україні ще за 

часів Київської Русі.  
 

ПРЕЗИДЕНТ – глава держави у країнах з республіканською 

формою правління. Обирається на певний строк. Має право законодавчої 

ініціативи, володіє особливими повноваженнями на випадок надзвичайних 

обставин; діє поряд і нарівні з парламентом і певною мірою не залежить 

від нього, очолює виконавчу владу. Він є верховним головно-

командуючим збройними силами країни. У судовій сфері президент 

може бути наділений правом амністії та помилування, у міжнародних 

відносинах – правом проводити міжнародні переговори, укладати 

міжнародні угоди. Першим Президентом Української Народної 

Республіки був М. С. Грушевський (обраний 1918 р.). Президентом 

Української національної ради Західноукраїнської Народної Республіки 

біло обрано Л. М. Кравчука, у 1994 р. Президентом України було 

обрано Л. Д. Кучму, який перебував два терміни, у 2004 р. обрано 

В. А. Ющенка. Нинішнім Президентом України обрано В. Ф. Януковича.  
 

ПРЕФЕКТ – у багатьох державах представник державної влади в 

окремих адміністративно-територіальних одиницях. 
 

ПРЕФЕКТУРА – 1. Основна адміністративно-територіальна одиниця 

в Японії. Територія цієї держави поділена на 47 префектур. 

2. Спеціальний орган державної влади, підпорядкований префектові 

(Франція). 
 

ПРИВАТИЗАЦІЯ – відчуження майна, що перебуває у 

загальнодержавній і комунальній власності на користь фізичних і 

юридичних недержавних осіб. 
 

«ПРОСВІТА» – українське громадське товариство, що ставить за 

мету поширення освіти та виховання в народу національної свідомості. 

Заснована у Львові у грудні 1868 р. Першим її головою став 

А. Вахнянин. «Просвіта» видавала твори українських авторів, шкільні 

підручники, літературно-наукові альманахи, щорічник «Народний 

календар». Діяла до початку 20-х років ХХ ст. Відроджена після 

здобуття Україною незалежності. На сьогодні «Просвіту» очолює поет 

і державний діяч П. Мовчан.  
 

РАДНИК (РАЙЦІ, РАТМАНИ) – виборний член магістрату в 

Україні за часів середньовіччя та нового часу. 
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РАЙОН – 1. Адміністративно-територіальна одиниця, що була 

створена в УРСР у 1923 р. шляхом об’єднання волостей. Величина 

району була середньою між повітом та волостю. 2. Адміністративні 

райони, які складають графства (США, Великобританія). До їх складу 

належать селища та незабудований простір навколо них. 
 

РАТИФІКАЦІЯ – затвердження верховним представницьким 

органом державної влади міжнародного договору, який після цього 

набуває юридичної сили для цієї держави. 
 

РАТУША – 1. Назва органу міського самоврядування в українських 

містах XIV-XVIII ст., які не мали магдебурзького права і, відповідно, 

називалися ратушними. До складу цього органу входили війт і 

1-2 бурмістри, які залежали від місцевої державної (чи старостівської) 

адміністрації (на Гетьманщині – від козацької) або від дідичів. 

2. Будинок – місцезнаходження міської управи у містах західної та 

середньої Європи, а потім і в Україні (аналогічно: магістрат, міська 

дума). В українських містах, що були під владою Польщі, перші 

ратуші виникли у XIV ст. (Львів). Найстаріші ратуші збереглися у 

Старому Самборі (1668 р.), Бучачі (1751 р.), Кам’янець-Подільському 

(1754 р.). 
 

РЕГІОН – 1. Територіальне утворення, яке сформовано у законо-

давчому порядку на рівні, що є безпосередньо нижчим після 

загальнодержавного, та наділене політичним самоврядуванням. З 

економічної точки зору: регіон – це географічно суцільна територіальна 

частина народного господарства країни, яка має свою виробничу 

спеціалізацію, міцні внутрішні економічні зв’язки та нерозривно 

пов’язана з іншими частинами суспільним територіальним поділом 

праці. 2. Територія, яка об’єднує декілька департаментів (Франція). У 

1986 р. регіони отримали права самоорганізованих територіальних 

колективів. Також регіон виконує функції державного рівня 

управління – адміністративного округу. 
 

РЕГЛАМЕНТ – 1. Нормативно-правовий документ, який містить 

сукупність норм, настанов і правил, що регулюють планування роботи 

органу влади, порядок підготовки та внесення питань на засідання, 

процедуру прийняття рішень і контролю за їх виконанням. 2. Порядок 

провадження сесій, конференцій, засідань, зборів, нарад тощо. 

Регламент розробляють і ухвалюють на сесіях, з’їздах і зборах. 
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РЕЄСТРАЦІЯ ВИБОРЦІВ – важливий етап виборчої кампанії, під 
час якого визначають коло учасників голосування, складають списки 
виборців, який є документом, що засвідчує право громадянина брати 
участь у виборах. Є дві головні системи реєстрації виборців; постійна 
та періодична. За постійної системи виборця реєструють один рад на 
всі випадки проведення виборів і зміни про виборців вносять у 
переліки лише у випадках смерті, зміни місця проживання або 
прізвища виборця. Ця система використовується у СЩА. За періодичної 
системи реєстрації старі переліки анулюють у встановленому чинним 
законодавством порядку і перед кожними виборами виборців знову 
реєструють та складають нові переліки. Така система реєстрації 
використовується в Канаді, Великобританії, Франції. В Україні 
традиційно на виборчій дільниці переліки виборців мають бути 
отримані не пізніше, як за 45 днів і надані для загального ознайомлення 
громадян не пізніше, як за 15 днів до виборів. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ – визнання за висунутим у 
встановленому порядку претендентом на виборну посаду статусу 
кандидата, що надає йому відповідно до чинного законодавства права 
на пільги (недоторканність особи, звільнення від виробничих чи 
службових обов’язків на час виборчої кампанії тощо). 

 

РЕЄСТРОВІ КОЗАКИ – козаки, взяті польсько-шляхетським 
урядом на військову державну службу в 70-х роках XVI ст. для 
боротьби проти народних рухів у Східній Україні та охорони її 
південних районів. Прийняті на службу вписувалися в реєстр (список) – 
звідси назва. Звільнялися від адміністративної і судової юрисдикції, 
від податків і повинностей. Реєстрові козаки мали право власності на 
землю, право займатися промислами і торгівлею, одержували 
держплатню. Відігравали значну роль у боротьбі українського народу 
проти турецько-татарської агресії. Під час селянсько-козацьких повстань 
кінця XVІ – початку XVІІ ст. часто переходили на бік повсталих. 
У 1648 р. більшість реєстрових козаків приєдналися до війська 
Б. Хмельницького. З 1654 р. реєстрові козаки називалися городовими 
козаками, з 1735 р. – виборними.  

 

РЕЗОЛЮЦІЯ – 1. Рішення, постанова, ухвалені після обговорення 
спільних питань на зборах. 2. Напис керівної посадової особи на заяві 
чи петиції, в якому стисло викладено рішення з порушеного питання, 
віддано наказ до його виконання. 

 

РЕЙТИНГ – оцінка популярності особистості, дій керівника, 
громадського діяча, лідера, партії тощо. Рейтинг визначають за 
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наслідками голосування на виборах, опитувань громадської думки, 
фахових експертиз тощо. 

 

РЕСПУБЛІКА – одна з форм державного правління, при якій 
верховні органи державної влади обираються на певний строк або 
формуються представницькими установами. Виникла в античну епоху. 
Розрізняють два основних види республіки – президентську і 
парламентську.  

 

РЕФЕРЕНДУМ – форма безпосередньої демократії, за якої 
відбувається голосування виборців всієї держави (загальнодержавний 
референдум) або певної їх частини (місцевий референдум) із метою 
вирішення найважливіших питань суспільного життя. 

 

РЕФЕРЕНДУМ МІСЦЕВИЙ – нормативна форма прийняття 
територіальною громадою відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці рішень із питань, що належать до компетенції місцевого 
самоврядування, шляхом прямого голосування. 

 

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ЗЕМЛІ – найімовірніша ціна продажу 
ділянки землі на конкурентному, відкритому ринку за умови, що 
покупець і продавець добре поінформовані, на них відсутній тиск 
надзвичайних обставин і вони діють у своїх інтересах свідомо і 
раціонально. 

 

РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ – взаємодія ринкових елементів; ціни, 
конкуренції, попиту, пропозиції, кон’юктури, що надає певної 
спрямованості економічній поведінці суспільства й узгоджує приватні 
та суспільні інтереси. 

 

РИНОК – система товарно-грошових відносин, що виникають між 
покупцем та продавцем, до якої належать: механізм вільного 
ціноутворення, вільне підприємництво, що здійснюється на основі 
економічної самостійності, рівноправності та конкуренції суб’єктів 
господарювання у боротьбі за споживача. 

 

РІЧ ПОСПОЛИТА – феодально-кріпосницька об’єднана польсько-
литовська держава, яка існувала з часу Люблінської унії (1569 р.) до 
1795 р. До Речі Посполитої входили і загарбані українські землі – 
Східна Галичина, Західне Поділля, Волинь, Брацлавщина та Київщина, 
де панував жорстокий феодальний, національний та релігійний гніт.  

 

РОЗПОДІЛ ВЛАДИ – стан організації влади в державі, який 
визначає та закріплює форми цієї організації, механізми взаємодії 
органів влади та здійснення контролю за їх діяльністю. 
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РУСЬКЕ ВОЄВОДСТВО – адміністративно-територіальна одиниця 

України, утворена 1434 р. Польщею із земель Галицько-Волинської 

держави. До її складу увійшли 5 земель: Львівська, Сяніцька, 

Перемиська, Галицька, Белзька. Адміністративним центром був Львів. 

У 1772 р. (після зайняття Галичини Австрією) Руське воєводство було 

ліквідоване. 
 

«РУСЬКА ПРАВДА» – зведення норм давньоруського права XІ-

ХІІ ст.; одне з основних джерел вивчення історії, державності та права 

Київської Русі. Відомо понад 100 списків «Руської правди», складених 

у ХІІІ-XVІІІ ст. Списки поділяють на три редакції – Коротку, 

Розширену та Скорочену. Кожна з редакцій відображає певні етапи 

розвитку феодалізму в Давній Русі. «Руська правда» мала великий 

вплив на подальший розвиток феодального права України, Росії, 

Білорусі, Литви та Польщі.  
 

«РУСЬКА ТРІЙЦЯ» – гурток прогресивної західноукраїнської 

інтелігенції на чолі з М. Шашкевичем, Я. Головацьким, І. Вагилевичем. 

Існував у Львові у 30-х роках ХІХ ст. Літературно-художня творчість 

«Руської трійці» мала переважно романтичний характер. У своїх поезіях 

гуртківці закликали боротися за кращу долю народу, працювати для 

розвитку рідної культури. Гурток видав альманах «Русалка Дністровая» 

(1837 р.). Твори діячів «Руської трійці» поклали початок новій 

українській літературі в Галичині.  
 

САМОВРЯДУВАННЯ – це публічна влада, що формується 

територіальною спільнотою для самостійного вирішення безпосередньо 

або через обрані ними органи всіх питань місцевого життя на основі 

законів та власної фінансової та економічної бази. 
 

СЕЙМИК ВОЄВОДСЬКИЙ (Польща) – законотворчий орган 

воєводського самоврядування, який обирається шляхом загальних 

виборів. Депутати сеймику обирають зі свого складу голову та віце-

голів сеймику (не більше 3) абсолютною більшістю голосів за 

присутності не менше половини законного складу сеймику шляхом 

таємного голосування. Голова і віце-голови не можуть бути у складі 

правління воєводства. Сеймик контролює діяльність правління 

воєводства, а також воєводських адміністративних одиниць 
 

СЕЛИЩЕ – сільський населений пункт, який за функціями 

призначення у загальній системі адміністративно-територіального 

устрою посідає проміжне місце між селом і містом. 
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СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ – міський населений пункт, одна з 

ланок адміністративно-територіального поділу СРСР, УРСР, України. 

Відповідно до Положення, затвердженого Президією Верховної Ради 

УРСР 28.06.1965 р., до селищ міського типу належать населені пункти 

навколо промислових підприємств, будов, залізничних вузлів, 

гідротехнічних споруд, санаторіїв та інших стаціонарних лікувальних 

та оздоровчих закладів. На сьогодні у селищах міського типу має бути 

не менше, ніж 2000 мешканців, серед яких – не менше 60 % робітників, 

службовців і членів їх родин. До селищ міського типу належать також 

населені пункти (робітниче село), де проживає понад 500 осіб, 

більшість яких – робітники і службовці промислових підприємств, 

якщо вони проживають близько від об’єктів промислового значення. 
 

СЕЛО – сільський населений пункт, жителі якого переважно зайняті 

у сільському господарстві. Це історично первинна форма осілих поселень. 
 

СІЛЬСЬКИЙ ОКРУГ (СІЛЬРАДА) – адміністративно-територіальне 

утворення, яке складалося з кількох населених пунктів, і розташованих 

поблизу один одного, і діє під юрисдикцією єдиної територіальної 

громади та органів місцевого самоврядування. 
 

СІЛЬСЬКИЙ СХІД – орган сільських громад, а також місцеві 

збори, де обирали старосту та урядовців громади, вирішували 

господарські справи.  
 

СІЧ ЗАПОРОЗЬКА – суспільно-політична та військово-адміністра-

тивна організація українського козацтва, що склалася в першій 

половині XVІ ст. за Дніпровими порогами. Виникнення Січі Запорозької 

пов’язане з посиленням феодально-кріпосницького і національно-

релігійного гніту в Україні. Назва походить від назви укріплення – січі. 

Запорозькі козаки становили громаду, яка поділялася на курені. 

Найвищий орган влади – військова козацька рада, вона обирала 

кошового отамана й іншу козацьку старшину. Запорозькі козаки вели 

тривалу боротьбу проти турецько-татарської агресії, були головною 

силою у визвольній війні 1648-1667 рр. Протягом понад двохсотрічного 

існування запорозькі козаки послідовно козаки змінили 8 січей: 

Хортицьку (початок XVІ ст. – 60-ті роки XVІ ст.), Томаківську (кінець 

60-х роки XVІ ст.), Базавлуцьку (1593-1638 рр.), Микитинську (1638-

1652 рр.), Чортомлицьку (1652-1709 рр.), Олешківську (1711-1734 рр.), 

Нову (1734-1775 рр.), Задунайську (1775-1828 рр.). Після наказу 

Катерини ІІ (1775 р.) про ліквідацію Січі Запорозької останню було 

збудовано за межами України.  
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СКАРБНИК (Польща) – головний бухгалтер бюджету, якого 

призначає та знімає з посади рада (сеймик), за пропозицією голови 

правління. Скарбник не є членом правління, але бере участь у його 

роботі та нарадах і має консультативний голос у правлінні. 
 

СЛОБОДА – в Україні у XVI-XVII ст. – новозаснована оселя з 

власним самоврядуванням, мешканців якої власник (держава, церква, 

головні магнати) звільняв на деякий час (15-25 років) від виконання 

повинностей. Ці пільги надавалися власниками маєтків, щоб 

притягнути селян з інших місцевостей. Після закінчення терміну пільг 

поселенці втрачали свою незалежність. Найбільше слобід виникало у 

першій половині XVII ст. на Право- і Лівобережжі. Слободою 

називали також на початку XX ст. на Центральних і Східних землях 

більші села, а також промислові і фабричні оселі, які не мали статусу 

міст чи містечок. 
 

СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА – історична область, територія якої 

охоплювала сучасні Харківську, частину Сумської, Донецької, 

Луганської областей України, частину Курської, Білгородської та 

Воронезької областей Росії. Населення становили українські козаки та 

селяни, які починаючи з 30-х років XVІІ ст. стали засновувати тут 

поселення – слободи (звідси назва). У 1765 р. Слобідська Україна 

увійшла до Слобідсько-Української губернії.  
 

СМЕРДИ – селяни – вільні хлібороби Київської держави XI-XII ст. 

На відміну від холопів та інших категорій невільних людей, смерди 

могли мати свою землю і майно, інколи користуватися правом 

спадщини і виступати на суді свідками. За порушення законів вони 

каралися так само, як інші вільні люди того часу. Смерди згадуються 

для визначення залежних селян у джерелах Галицько-Волинської 

держави XIII-XIV ст., а інколи у документах XV-XVI ст. 
 

СОЙМИКИ – орган територіального станового самоврядування в 

Польщі (з кін. XIV ст.), у Великому князівстві Литовському (з 1564 р.) 

і Речі Посполитій (XVI-XVIII ст.) – з’їзди місцевої шляхти повітів, 

воєводств і земель. Соймики збиралися періодично і поділялися на: 

передсоймові, що обирали послів на загальний сойм і ухвалювали для 

них інструкції; реляційні, на яких посли здавали звіти щодо своєї 

діяльності; каптурові, що скликалися під час безкоролівства; для 

вибору станових урядовців тощо. Існували також генеральні соймики 

цілих провінцій. 
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СОТЕННИЙ ОТАМАН (ГОРОДОВИЙ ОТАМАН) був Першим 
після сотника, урядував разом з ним у сотенній канцелярії, доглядав за 
поліцією, а в походах був його помічником. 

 

СОТЕННИЙ УСТРІЙ – у Козацько-Гетьманській державі й на 
Слобідській Україні сотенний уряд складався з сотника й сотенної 
старшини, до якої належали городовий (або сотенний) отаман, писар, 
осавул і хорунжий. 

 

СОТНИК – військова особа, яка очолює сотню. Сотник був 
головним начальником сотні й виконував на її території таку військову, 
адміністративну й судову владу, як полковник на території полку. 
Окрім суто військових функцій, сотник був адміністратором сотні, де 
він відповідав за порядок, і головою сотенного суду, який розглядав 
цивільні і менш важливі кримінальні справи між козаками, а часом і 
між іншим населенням на території сотні. Сотники урядували багато 
десятків років, а інколи й пожиттєво, сприяючи формуванню 
«сотницьких» династій.  

 

СОТНЯ – військова або військово-територіальна одиниця. За 
княжої доби сотнею називали військову частину народного ополчення, 
«яка нараховувала 100 осіб. У XVI ст. виникли сотня реєстрових 
козаків. У Козацько-Гетьманській державі XVII-XVIII ст. та на 
Слобідській Україні сотня була адміністративно-територіальною, 
судовою й військовою 

 

СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ – компенсація за втрату доходів через 
хворобу чи тимчасову непрацездатність; виплати літнім людям; тим, 
хто постійно непрацездатний та безробітний; допомога сім’ям на дітей 
та вартість допомоги соціального забезпечення. 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД – складова частина бюджету, що 
утворюється з цільових надходжень і використовуються за цільовим 
призначенням у межах і з коштів, що надійшли до цього фонду для 
реалізації певної мети. 

 

СПОСТЕРІГАЧІ – офіційні особи, які, відповідно до чинного 
законодавства, наглядають за перебігом виборів, дотриманням 
виборчого законодавства. Присутність спостерігачів на виборах 
підвищує довіру громадян до виборчого процесу та до його підсумків. 
Для визнання легітимності виборів останнім часом практикують 
запрошення іноземних спостерігачів. Спостерігачі мають право бути 
присутніми на засіданні виборчих комісій, під час реєстрації 
кандидатів, на виборчих дільницях під час голосування та підрахунку 
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голосів, визначенні результатів виборів і підведенні їх загальних 
підсумків. Втручання спостерігачів у роботу виборчих комісій не 
допускається. 

 

СТАНИЦЯ – у XVIII-XX ст. – адміністративно-територіальна 

одиниця на території козацького війська в Російській Імперії: 

Кубанського, Донського, Терського тощо. Станиця об’єднувала кілька 

козацьких поселень – селищ і хуторів. Усе козацьке населення станиці, 

що не належали до козацького стану, становило козацьку громадськість, 

органом влади якої був станичний схід із домовласників-козаків. На 

сході обиралися станичне управління та станичний суд. Схід розподіляв 

козацькі землі і повинності, завідував громадськими магазинами, 

школами тощо. Станичний суд розглядав дрібні кримінальні та 

цивільні справи. У всіх поселеннях, які мали не менше 60 дворів, діяли 

хутірське управління і хутірський отаман. Іногородні, що проживали 

на території станиці, вносили за своє дворове місце і за право 

користування ріллею плату за кожний сажень, за право користування 

пасовищами, лісами тощо. 
 

СТАРОСТА – виборна або призначувана посадова особа для 

керівництва адміністративно-територіальною одиницею (земський, 

сільський староста), для ведення справ будь-якої громади. 1. У Київській 

Русі – представник нижчої адміністрації, який доглядав за певними 

ділянками в господарстві князя. 2. У Великому князівстві Литовському 

та Польщі – державний урядовець, що був на чолі повіту (городовий 

староста). 3. Негородовий староста у Речі Посполитій – державець 

коронних маєтностей. 4. Сільський староста у Російській Імперії, 

голова найнижчої адміністративної одиниці – сільської громади, 

обраний сільським сходом на три роки. 5. У Галичині та Буковині за 

австрійської влади – начальник повіту. 6. У Гетьманській державі (1918 р.) 

діяли старости губерній. 7. У Польщі впродовж 1919-1939 рр. – 

начальник державної адміністрації і представник держави у повіті. 

8. На Закарпатті впродовж 1919-1939 рр. – голова сільської громади 

або посадник міста. 
 

СУБВЕНЦІЯ – цільова грошова допомога, вид державного 

фінансового сприяння місцевим органам влади або окремим галузям 

господарства, що надається для вирішення певних завдань з метою 

соціально-економічного вирівнювання відповідних територій. За 

порушення цільового використання, субвенція має бути повернена тим 

органам, що її видали. 
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СУБСИДІАРНІСТЬ – принцип, згідно з яким розподіл повноважень 

між різними територіальними рівнями влади здійснюється таким 

чином, що найнижчий рівень влади отримує такі повноваження, які 

наступний за ним територіальний рівень влади не може здійснити 

ефективніше. Реалізація цього принципу дозволяє, з одного боку, 

максимально наблизити процес прийняття рішення до громадянина, з 

іншого – цей рівень має володіти організаційними, матеріальними та 

фінансовими ресурсами, що забезпечують обсяг та якість соціальних 

послуг, що надаються населенню, відповідно до загальнодержавних 

стандартів. 
 

СУБСИДІЯ – фінансова допомога у вигляді грошей або 

натуральною формою, що надається найчастіше з державного 

бюджету місцевим органам влади, юридичним і фізичним особам, 

іншим державам. Можуть також надаватися з місцевих бюджетів або зі 

спеціальних фондів. В Україні актом, який започаткував процес 

відродження української незалежної держави стало прийнято Верховною 

Радою України 16.07.1990 р. Декларацію про державний суверенітет 

України. Згідно з нею було проголошено повновладдя народу на своїй 

території, право самостійно вирішувати питання політичного , 

економічного і культурного життя країни, становлення України як 

реального суб’єкта міжнародних відносин. Через рік 24.08.1991 р. 

Верховна Рада прийняла Акт проголошення незалежності України, за 

яким Україна проголошувалася незалежною демократичною державою. 

Віднині на її території визнавалися чинними виключно Конституція і 

закони України.  
 

СУВЕРЕНІТЕТ – стан незалежності державної влади від будь-якої 

іншої влади, який полягає в її праві та здатності самостійно, без 

втручання в них якоїсь іншої держави, керувати своїм внутрішнім і 

зовнішнім життям. 
 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА – мешканці, об’єднані постійним 

проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне 

об’єднання жителів кількох сіл, що мають спільний адміністративний 

центр. 
 

ТЕРИТОРІЯ ДЕПРЕСИВНА – територія в межах регіону 
(міста/району тощо), рівень соціально-економічного розвитку якої за 
показниками поступається відповідним середнім показникам у державі.  
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ТЕРИТОРІЯ ПРОБЛЕМНА (ПРОЕКТНА) – територія в межах 
регіону (міста, району тощо), пов’язана з реалізацією великих 
новобудов або ж яка характеризується дуже низьким рівнем розвитку 
за наявності певних проблем тощо. 

 

ТЕРИТОРІЯ СТАГНУЮЧА – територія в межах регіону (міста, 
району тощо), що відрізняється дуже низькими або ж нульовими 
темпами розвитку. 

 

ТЕХНОПОЛІС – одна із форм неосистеми. Традиційно, під техно-
полісом розуміють місто, в економіці якого головна роль належить 
науково-дослідним центрам нових технологій та підприємствам, які 
використовують ці технології. Нанотехнології є інструментом для 
формування нової системи взаємовідносин між людьми і між ними та 
природним середовищем. Вони вже створюються в Японії, США, 
Франції, Росії та інших країнах. В Україні найкраще технополіси 
знаходять відображення в діяльності сучасних науково-промислових 
парків.  

 

ТІУН (ТИВУН) – у Київській Русі-Україні – княжі слуги, 
господарські урядовці, що за дорученням князя виконували часом і 
державні функції в суді та управлінні; іноді – колишні раби. У 
Великому князівстві Литовському тивуни були управителями волостей 
(пізніше вони називалися намісниками), і походили зі шляхти. 

 

ТРАНСФЕРТИ – безповоротні кошти, що передаються з 
Державного бюджету до місцевих бюджетів або з місцевих бюджеті 
вищого рівня до бюджетів нижчого рівня у вигляді дотацій, субсидій, 
субвенцій та в інших формах. 

 

«ТРЕТІЙ СЕКТОР» – сукупність неурядових, недержавних, 
неприбуткових організацій, які називають «третім сектором» після 
державного та комерційного секторів. Вважається основою 
демократичного громадянського суспільства. 

 

ТЯГЛО – в Україні до скасування панщини – загальна назва для 
всіх податків держави та повинностей на користь пана, які були 
обов’язковими для селянського двору. Назва походить від того, що 
частково ці робочі повинності відроблялися за допомогою тяглової 
худоби. 

УДІЛ, УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА – у давній Русі-Україні 

адміністративно-територіальна одиниця, де управління здійснював 

князь. Уділи виникли внаслідок поділу великих князівств: Галицько-

Волинського, Чернігівського; перерозподілу внаслідок війн тощо. У 



Історія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування в Україні 

 

223 

XIII-XIV ст. уділами називалися волості та князівства. На українсько-

білоруських землях у Великому князівстві Литовському удільні 

князівства існували до XVI ст. 
 

УНІВЕРСАЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ – основні документи, що 

носили характер маніфестів. І Універсал, схвалений 10.06.1917 р., 

проголосив автономію Української держави у складі Росії. ІІ Універсал, 

обнародуваний 03.07.1917 р., проголосив Генеральний Секретаріат 

крайовим органом Тимчасового Уряду в Україні, а всі питання 

національно-політичного та економічного устрою відкладав до скликання 

Всеросійських Установчих Зборів. ІІІ Універсал (07.11.1917 р.) 

проголосив утворення Української Народної Республіки у складі 

Російської Республіки. Встановлювалися кордони нового державного 

об’єднання, визначалися найголовніші політичні принципи його 

функціонування. IV Універсал, прийнятий 09.01.1918 р., проголошував 

Україну самостійною незалежною державою.  
 

УНІТАРНА ДЕРЖАВА – форма державного устрою, за якої 

жодна з територіальних одиниць не має статусу державного утворення. 

За цієї форми створюється єдиний керівний центр органів державної 

влади, поділених на законодавчу, виконавчу та судову владу з 

вертикально-ієрархічним поділом владних повноважень. 
 

УПРАВЛІННЯ – дія з боку суб’єкта управління стосовно об’єкта 

управління, що спрямована на досягнення певної мети, результату. 

Мета управління – це, насамперед, визначений результат, на 

досягнення якого спрямовані засоби та методи суб’єкта. Функції 

управління: планування, організація, регулювання або мотивація, облік 

і контроль. Ефективність управління знижується, якщо є істотні 

недоліки у взаємозв’язках або ж здатності своєчасно реагувати на 

різнопланові обставини.  
 

УРБАНІЗАЦІЯ – соціально-економічний процес, виражений у 

розростанні міських поселень, концентрації населення в них і 

особливо у великих містах, підвищенні у суспільному житті ролі міст, 

розповсюдженні міського способу життя на всю мережу поселень. 
 

ФЕДЕРАЦІЯ – форма державного устрою, за якої складові 

частини держави мають ознаки державного утворення і є відповідними 

суб’єктами федерації. Вона має широкі власні компетенції, реалізація 

яких здійснюється через систему взаємодії загальнофедеральних 

органів влади з відповідними органами суб’єктів федерації. 
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ФІЛЬВАРОК – хутір, ферма. У XIV – першій половині ХІХ ст. у 

Польщі, Литві, Білорусі, Правобережній Україні – комплекс земельних 

угідь, на яких феодал вів власне господарство, використовуючи працю 

кріпосних селян.  
 

ФОКУСНІ ГРУПИ – інтерв’ю з невеликими групами населення 

(підібраними за принципом однорідності) щодо питань, які цікавлять 

усю громаду. Принцип однорідності означає, що у фокусну групу 

підбираються громадяни однієї категорії, наприклад, жінки або 

підприємці, пенсіонери тощо. Одна і та ж тема повинна обговорюватися у 

різних фокусних групах. Фіксуються моменти згоди та розбіжності у 

поглядах; питання, вирішення яких є критично важливими для 

вирішення проблеми загалом; пропозиції кожного учасника групи. 
 

ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ – особлива форма 

організації владних відносин у країні, зумовлена характером 

організації державної влади та структурою вищих органів держави. 
 

ФОРУМ – 1. Площа у містах Стародавнього Риму, на якій 

відбувалися народні збори, влаштовувалися торги і здійснювався суд. 

Найвідоміший форум у м. Рим (виник у 6 ст. до н. е.). 2. Конференція, 

з’їзд, конгрес. 
 

ФРАКЦІЯ – 1. Організована група членів політичної партії, і 

обговорювана з метою проведення її лінії в парламенті, органах 

місцевого самоврядування та інших організаціях. 2. Угруповання 

всередині політичної партії, яке виступає зі своєю власною платформою, 

відмінною від основної лінії партії. 
 

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ (ХОЛДИНГ) – акціонерна компанія, 

що використовує свій капітал для придбання контрольних пакетів 

акцій піших компаній з метою встановлення контролю над ними. 
 

ХОЛОПИ – невільні люди у давній Русі-Україні (холопами 

називали чоловіків, а жінок – рабами), іншими словами – «челядь». 

Холопами ставали з таких причин: полону, покарання за злочин, 

вчинений закупом, неспроможності заплатити борг, народження від 

невільних батьків. Вільна особа могла також сама добровільно 

приймати холопство через одруження з рабом, вільне запроданця себе 

і прийняття служби тивуна або ключника у князів і бояр. Становище 

тих холопів, які знали ремесло, було значно кращим, аніж звичайних 

холопів – «рядовичів». Холопи могли мати власне майно. Втім, як 

об’єктом права, ними вільно розпоряджалися їх пани-власники. 
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Становище холопів дещо змінилося через вплив церкви, яка сприяла 

викупу холопів, опікувалася деякими їх групами. 
 

ХАЛУПНИКИ – категорія феодально залежних селян і міської 

бідноти на українських землях, що входили до Польщі і Литви (друга 

половина XVІ-XVІІ ст.), Австрії (до середини ХІХ ст.) і Російської 

імперії (в дореформений період). Халупники були безземельними, 

володіли лише хатами-халупами та іноді невеликими садибами, 

з’явилися після запровадження польським урядом «Установи на 

Волоки» 1557 р., за якою шляхта дістала право захоплювати землю 

селян для розширення власного фільваркового господарства. Халупники 

змушені були наймитувати або займатися ремеслом; відбували пішу 

панщину та ряд інших повинностей. Після скасування кріпацтва землі 

не одержали, перетворилися на сільськогосподарський пролетаріат.  
 

ХОРУНЖИЙ – особа, що зберігала и опікувалася хоругвою. У 

Польщі і Литовській державі – земський урядовець у повіті (хорунжий 

повіту), що очолював шляхетське ополчення. За часів Козацько-

Гетьманської держави при кожному полку і сотні були полкові і 

сотенні хорунжі, а при Генеральній Старшині – генеральний хорунжий. 

(Див. ст. Сотенний устрій). 
 

ХРЕЩЕННЯ РУСІ – запровадження в Київській Русі християнства 

(за візантійським зразком) як державної релігії. Відбулося близько 

988-989 рр. за князювання Володимира Святославовича (деякі дослідники 

пов’язують християнство з київським князем Аскольдом). Християнство 

зробило Київську Русь частиною світового християнського суспільства, 

зблизило її з Візантією, сприяло збагаченню давньоруської культури. 
 

ХУТІР – сільське, одно- та багатодвірне поселення. 
 

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА – організація, створена 17.03.1917 р. у 

Києві. Очолила національно-визвольний рух в Україні. До Центральної 

ради увійшли керівники Товариства українських поступовців (А. Вязлов, 

Є. Чикаленко, С. Єфремов, Д. Дорошенко, А. Носовський, Ф. Штейнгель 

та ін.), представники православного духівництва, Української соціал-

демократичної робітничої партії (В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш та 

ін.), Української партії соціалістів-революціонерів (М. Грушевський, 

М. Ковалевський, П. Христюк, М. Шаповал, В. Залізняк, О. Севрюк, 

М. Шраг та ін.), культурно-освітніх, кооперативних, військових, 

студентських організацій, громад і гуртків, а також наукових осередків 

(Українського наукового товариства, Товариство українських техніків 

та агрономів, Українського педагогічного товариства). Головою 
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Центральної ради було обрано вченого, політичного діяча 

М. С. Грушевського. На першому етапі діяльності увага Центральної 

ради була зосереджена на пропаганді ідеї національної єдності та 

виробленні спільної тактики всіх українських політичних партій щодо 

здійснення національних вимог українського народу. Рішенням 

Українського національного конгресу (квітень 1917 р.) Центральна 

рада перетворювалася на крайовий орган влади (український 

парламент), до якого було обрано 150 осіб (з правом розширити свій 

склад до 15 %, щоб охопити представників національних меншин). 

Виконавчий орган Центральної ради – Мала Рада (початкова назва – 

Виконавчий Комітет Української Центральної ради) – складався 

пропорційно з представників окремих фракцій. У червні 1917 р. було 

сформовано крайовий уряд – Генеральний Секретаріат. У листопаді 

1917 р. (ІІІ Універсал) Центральна рада проголосила себе Верховним 

органом влади в Українській Народній Республіці, а в січні 1918 р. 

(IV Універсал) – незалежність УНР. Але реально поширити свою владу 

на всю територію України Центральна рада не змогла через активну 

протидію більшовиків. У грудні 1917 – січні 1918 р. тимчасово 

втратила владу. 27 січня 1918 р. Центральна рада підписала угоду з 

Німеччиною та її союзниками, добровільно погодившись на ведення 

їхніх військ на територію України. Повернулася до Києва 1 березня, 

але 29 квітня 1918 р. була позбавлена влади в ході державного 

перевороту, санкціонованого окупантами.  
 

ЧЕЛЯДЬ – у давній Русі Україні – залежне населення (закупи, 

смерди, холопи) тощо. За козацьких часів і пізніше челядниками 

називали слуг та інших постійних членів господарства. Подекуди в 

Україні челяддю називали молодь, учасників весілля. 
 

ЧЕРВЕНСЬКІ МІСТА (Червенські гради, Червенські городи) – 

група міст та укріплених замків у X-XIV ст. Волинської землі, на 

лівобережжі р. Буг. Першу згадку про Червенські міста подає літопис 

981 р., коли Володимир Святославович відвоював їх, але у 1018 р. 

польський князь Болеслав І Хоробрий знову їх захопив. У 1031 р. 

Ярослав і Мстислав Володимировичі остаточно приєднали Червенські 

міста до Київської Русі. Упродовж XI – XII ст. вони ввійшли до 

Волинського князівства, а в XIII-XIV ст. – до Галицько-Волинської 

держави. У другій половині XIV ст. їх зайняла Польща, частково Литва. 
 

ЧЕРНЬ – термін, що ним старшина окреслювала рядових козаків, а 

також нижчі стани суспільства. 
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ЧИНШ – натуральний або грошовий податок, який сплачували 

селяни за користування землею. Розмір та характер чиншу встановлю-

валися звичаєм або законом. 
 

ЧОРНОМОРСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО – сформоване 

царським урядом на початку 1788 р. з колишніх запорозьких козаків. 

Спочатку називалося військом вірних козаків, згодом було перейменоване 

на чорноморське козацьке військо і поселено між Південним Бугом і 

Дністром. У 1792 р. чорноморське козацьке військо було переселене на 

так звану Чорноморську кордонну лінію (на правому березі Кубані). В 

1860 р. чорноморське козацьке військо було об’єднане з частиною 

Кавказького лінійного козацького війська.  
 

ЧУМАЦТВО – торговельно-візницький промисел в Україні в XVІ-

ХІХ ст. Чумаки привозили з Чорноморського узбережжя Криму й 

Галичини сіль, а з України везли хліб, інші сільськогосподарські 

продукти. Чумацтво було поширене і на Поволжі, Дону та Кубані. 

Припинилось у 70-80-х роках ХХ ст. у зв’язку з розвитком залізниць і 

річкового парового транспорту.  
 

ШЕРИФ – у деяких країнах виборна (США) або призначувана 

королем (Англія) службова особа, що здійснює адміністративні, 

поліцейські та деякі судові функції, забезпечуючи тим самим охорону 

громадського порядку на відповідній території. 
 

«ШЛЯХ З ВАРЯГ У ГРЕКИ» – основний водний шлях у 

Київській Русі. Складався із системи річкових шляхів і волоків між 

ними. Довжина – понад 3 тис. км. Зв’язував північні землі Київської 

Русі з південно-руськими землями та Балтійське море з Чорним. Виник 

у ІХ-Х ст. Мав велике значення для розвитку внутрішньої та 

зовнішньої торгівлі, сприяв різноманітним зв’язкам окремих східно-

слов’янських племен, що прискорювало їхню етнічну консолідацію.  
 

ШЛЯХТА – привілейований, провідний стан у Польщі, Литві та на 

українських і білоруських землях, що належали у XIV-XVIII ст. до 

складу Великого князівства Литовського чи Речі Посполитої; деякі 

елементи шляхти мали місце в гетьманській державі, на українських 

землях, що належали до складу Російської Імперії, Австрії, Угорщини і 

Молдавії. Шляхта становила нижчу верству, на відміну від вищої 

касти можновладців – магнатів, панів, а на українських землях – князів 

і бояр. Шляхта повинна була відбувати військову службу, за що уряд 

надавав їй різні привілеї. Поповнювалася вона вихідцями з селянства, 
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духовенства. Поступово шляхта перетворилася на окремий стан, що 

ставав спадковим і однорідним за складом: включав великих феодалів 

(панів, баронів), масу лицарів, середніх і малих землевласників, які 

відрізнялися від решти населення правом мати власний герб. Після 

приєднання Правобережної України до Російської імперії, українська 

шляхта бла зрівняна у правах з російським дворянством.  
 

ШТАТ – 1. У багатьох державах адміністративно-територіальна 

одиниця, що користується у визначених законом межах самоврядуванням 

(США, Мексика, Бразилія тощо). 2. Склад працівників, підприємства, 

установи чи організації. 
 

ЮРИСДИКЦІЯ – коло повноважень владних органів щодо 

правової оцінки конкретних фактів і застосування передбачених 

чинним законодавством санкцій. 


