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1. Передумова появи радянської моделі державного управління і 

місцевого самоврядування в Україні 

 

Радянська модель державної влади і місцевого управління (система 

Рад) виникла стихійно в ході революції 1905-1907 років. Пізніше Ради, 

як місцеві органи влади, виникають у великих містах: Петербурзі, 

Москві, Самарі, Саратові в ході лютневої революції 1917 р. У цей час 

Ради не мали чіткої структури, їхні нормативні акти були недосконалі, 

всеосяжні рішення виконавчих органів носили невпевнений і нечіткий 

характер.  

Прообразом рад була Паризька Комуна 1871 р., яка, на думку 

К. Маркса, була новим типом відкритої політичної організації. 

К. Маркс, Ф. Енгельс пов’язували державну владу з проблемами 

владовідносин, розуміли її як примус. На їх думку влада – це 

організоване насильство одного класу для придушення іншого.
 
Тому 

вважали марксисти, панівний клас має потребу в державній владі як у 

знарядді свого політичного панування, яким є «державна влада, 

централізована організація сили, організація насильства, для придушення 

опору експлуататорів і для керівництва величезною масою населення, 

селянством, дрібною буржуазією, напівпролетарями, у справі 

налагодження соціалістичного господарства». На думку В. Леніна, 

сутність державної влади при соціалізмі – це диктатура пролетаріату, 

тобто влада, не поділювана ні з ким і яка опирається безпосередньо на 

збройну силу. Таким чином, поєднавши диктатуру класу пролетаріату 
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з ідеєю народовладдя й демократії, більшовики створили державну 

конструкцію управління, в якій організуючу й керівну роль отримала 

більшовицька партія. 

Спочатку свого існування Ради носили імперативний характер і не 

становили собою єдину конструкцію владних відносин. Вони були 

особливими корпораціями на певних територіях, які мали становий 

характер, тобто вони не задовольняли інтереси і потреби всіх громадян 

відповідної території. Після більшовицького збройного повстання 

7 листопада 1917 р. у Петрограді їх кількість постійно зростає, особливо 

після прийняття Декрету ВЦИК і СНК РСФСР від 11 (24) листопада 

1917 р. «Про знищення станів і цивільних чинів». Декрет ліквідував 

різноманітні типи самоврядних колективів, віддаючи перевагу Радам. 

В інструкції Народного комісаріату внутрішніх справ (24 грудня 1917 р.), 

Ради робочих, солдатських і селянських депутатів вже визначалися як 

органи місцевої влади, які повинні діяти згідно з декретами і 

постановам центральної влади. 

Враховуючи думку В. Леніна про створення мережі Рад робітничих, 

солдатських, селянських депутатів, яка б охопила всю Росію і 

відображала би суть державного устрою, з’являється документ у формі 

звернення до Рад під назвою «Про організацію місцевого самовря-

дування». У ньому прямо говориться про те, що всі колишні органи 

місцевого самоврядування, обласні, губернські й повітові комісари, 

комітети громадських організацій, владні правління та ін. мають бути 

замінені відповідно обласними губернськими й повітовими, районними й 

волосними радами робітничих, солдатських і батрацьких депутатів. У 

країні створюється ціла мережа рад (Республіка Рад), що перебувають 

у тісній організаційній взаємозалежності між собою, погоджуючи 

свою діяльність із загальними декретами й постановами центральної 

влади, автономно діючи при вирішенні питань місцевого значення.  

Для забезпечення своєї влади у суспільстві та протидії іншим 

політичним силам більшовики наполягають на тому, щоб Ради 

селянських депутатів об’єднали в собі «дійсно демократичні, пролетарські 

й напівпролетарські елементи села, щоб у них не було місця куркулям, 

торговцям й іншим прихильникам насадження кабальних відносин».  

На думку більшовиків, досягнення принципу народовладдя в цих 

умовах можливо було тільки на принципі централізації, а не поділу 

влади на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову, які, як вважав 

Ш. Монтеск’є, повинні врівноважувати одна одну, не допускаючи 

об’єднання хоча б двох влад в одних руках. Більшовики запропонували 

суспільству конструкцію влади, організаційною основою якої став 
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демократичний централізм, який забезпечує тверду ієрархічну 

співпідпорядкованість усіх ланок системи. Всі органи держави прямо 

або опосередковано підкорялися Радам або формувалися за їхньої 

участі.  

До кінця серпня – початку вересня 1917 року по всій Росії була 

створена й функціонувала мережа Рад, що мала досить струнку 

організацію. Тому 6 лютого 1918 р. був прийнятий циркуляр Наркомату 

внутрішніх справ, згідно з яким підлягали розпуску міські й земські 

органи самоврядування, що виступали проти Радянської влади, а інші 

органи самоврядування вливалися в апарат місцевих Рад, «щоб не було 

двох однорідних органів, що відають однією й тією ж роботою». 

ІІ Всеросійський з’їзд Рад, що відбувся 25 жовтня 1918 року, завершив 

формування пролетарської системи органів державної влади й 

управління країною, заклав основи Радянської держави. Однак 

остаточне об’єднання Рад відбулося в січні 1918 року на третьому 

Всеросійському з’їзді Рад. 

Що стосується України, то процес створення більшовицької 

системи влади сприйнявся з відповідними труднощами, тому що в 

Україні, як відмічалося у попередній лекції, 6-8 квітня 1917 р. було 

створено Центральну Раду – вищий представницький орган 

українського народу. Центральна Рада в умовах загальнонаціонального 

піднесення і безпорадності Тимчасового уряду видала І Універсал, в 

якому проголосила прагнення України до автономії у складі Росії; 

16 липня 1917 року ІІ Універсал (20.11.1917 р.), яким проголошувалося 

про необхідність «вжити всіх заходів до закріплення й поширення прав 

місцевого самоврядування, що являються органами найвищої 

адміністративної влади на місцях». За Конституцією УНР від 29 квітня 

1918 р. конституційний лад України мав базуватися на засадах 

принципу децентралізації: землям, волостям і громадам надавалися 

права широкого самоврядування (ст. 5).  

Втілення тих документів у життя створило б в Україні дійсно 

демократичну модель місцевої влади. Але цього не відбулося. 

Прийняття ІІІ Універсалу і проголошення створення Української 

Народної Республіки (УНР) як автономної державної одиниці в складі 

Російської республіки, яка «має стати демократичною федерацією» 

було спробою розв’язати національне питання в українських губерніях: 

Київській, Подільській, Волинській, Чернігівській, Полтавській, 

Харківській, Катеринославській, Херсонській, Таврійській (без Криму), 

а долю інших територій з українським населенням повинно було 

вирішити саме населення.  
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Однак 11-12 грудня 1917 року Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих 

і селянських депутатів, що відбувся у Харкові, оголосив Україну 

Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів як 

федеративну частину Російської Радянської республіки. За його 

рішенням, на територію України поширювались всі декрети і 

розпорядження радянського уряду Росії. Одночасно постанови і 

розпорядження Центральної Ради визнавались недійсними. Влада 

переходила до Центрального Виконавчого Комітету рад робітничих, 

солдатських та селянських депутатів. В Україні повсюдно почали 

створюватися ради: 29 грудня 1917 (11 січня 1918) у Катеринославі, 

17(30) січня 1918 в Одесі, у січні 1918 в Полтаві, Кременчуці, 

Єлизаветграді, Миколаєві, Херсоні й інших містах.  

Помилки Центральної Ради в кінці 1917 – на початку 1918 рр., яка 

швидко втрачала підтримку мас і нездатна була дати будь-який 

серйозний опір радянським військам, спричинили її падіння. 26 січня 

(8 лютого) 1918 радянськими військами був узятий Київ. У лютому 

Радянська влада закріпилася по всій Україні. В країні було створено 

мережу рад, яка повинна була погоджувати свою діяльність із 

загальними декретами й постановами центральної влади.  

Але наприкінці лютого – квітня 1918 Україна була окупована 

німецькими військами. 29 квітня 1918 р. у Києві на Всеукраїнському 

з’їзді хліборобів-землевласників було проголошено монархічну форму 

державного правління – Гетьманат на чолі з Павлом Скоропадським, 

що проіснував менш як вісім місяців. У Києві було проголошено 

відновлення Української народної республіки і влада перейшла до 

Директорії, після поразки якої на більшій частині України (листопад – 

грудень 1918) було встановлено радянську владу. Західні області, 

згідно з Ризьким договором (1921 р.), потрапили в залежність до 

відродженої Польської держави.  

Радянська влада, яка встановлювалася на українських землях на 

чолі з більшовицькою партією, прагнула юридично підтвердити своє 

панування. З цією метою на ІІІ Всеукраїнському з’їзді Рад, який 

відбувся у березні 1919 р., була прийнята Конституція Української 

СРР, в основу якої покладено конституцію РСФСР. Державною 

формою диктатури пролетаріату Конституція визначила Республіку 

Рад, у якій вся повнота державної влади належить трудящим у формі 

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Ради 

отримали всю повноту влади, хоча реальна влада була зосереджена в 

руках ЦК КП(б)У і Ради Народних Комісарів (РНК), які були 

виконавцями волі ЦК РКП (б). На думку С. Кульчицького, «радянську 
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владу не слід вважати фальшивим фасадом, за яким приховувалася 

справжня влада – диктатура партії більшовиків. Ради справді стали 

всепроникною владою, але нерозривно зрощеною з організаційною 

структурою Комуністичної партії. Саме ради надавали РКП(б) статус 

державної партії. Під радянською владою слід розуміти диктатуру 

двоєдиної політичної системи «РКП(б) – ради».  

Органами влади на місцях ставали обласні, губернські, повітові й 

волосні з’їзди Рад, які формували свої виконавчі комітети. У містах і 

селищах створювалися міські й сільські Ради. В основу організації 

влади на місцях був покладений принцип єдності системи 

представницьких органів – Рад, як органів державної влади, із твердою 

співпідпорядкованістю нижчих органів вищим. Усі Ради виступали як 

ланки єдиної системи, вищим організаційним принципом якої був 

демократичний централізм, який допускає самостійність по горизонталі в 

межах своєї території, але насправді він проявляється в централізації й 

концентрації державної влади у вищих ешелонах системи державних 

органів. Ради виступали як двоєдина система: орган держави, який був 

представницькою установою, і, одночасно, органом місцевої влади, на 

який було покладено проведення в життя всіх постанов вищих органів 

Радянської влади, а також вирішення всіх питань, що мають суто 

місцеве (для даної території) значення. Муніципальна модель влади, як 

окрема функціональна система, відкидалася як буржуазний принцип, 

неприйнятний для Радянської держави, тому що припускала відому 

децентралізацію влади, незалежність і самостійність органів самовря-

дування.  

За допомогою Рад більшовики створювали дієвий механізм і 

забезпечували собі політичне панування. На вирішення саме цього 

завдання, були спрямовані принципи виборчої системи, закладені в 

першій Радянській Конституції 1918 року. Для громадян було 

встановлено трудовий ценз, відповідно до якого до участі у виборах 

допускалися всі ті, хто забезпечував засоби до життя продуктивною й 

суспільно-корисною працею, солдати Червоної Армії й Флоту, селяни-

землевласники, що не користуються найманою працею з метою витягу 

прибутку. Виборче право було обмеженим для значної категорії 

населення. Пізніше виборче право піддалося значним змінам убік 

розширення прав громадян, але зберігаючи свій класовий характер, 

сфера компетенції рад, по мірі покращення економічного життя, 

розширюється. Це розширення відбувається через вдосконалювання 

бюрократичних механізмів апарату.  



 

М. О. Багмет, В. М. Ємельянов 
 

 

36 

Таким чином, треба зазначити, особливістю періоду 1917-1918 р. в 
Україні було те, що радянська влада у цей час лише здобувала свій 
авторитет, тобто більшовики не мали значної популярності в Україні 
навіть серед активних «низів» суспільства, і лише набували досвіду в 
державному управлінні на території України, яка проголосила свою 
державність, але не виявила бажання відокремитися від Росії. В цей 
період найактивніші діячі рад формували реальну владу на місцях, а 
центральна влада не була «обов’язковою». Однак поступово в Україні 
почала створюватися радянська модель державної влади і місцевого 
самоврядування, відповідно до якої всі представницькі органи (згори 
донизу) входили в єдину систему державної влади. Місцеве 
самоврядування у вигляді Рад фактично представляло низову ланку 
єдиного державного апарату. Саме тому місцеві Ради розглядали в 
якості обов’язкових для себе рішення всіх вищестоящих Рад і з’їздів 
Рад). 

Отже, скасування «буржуазного» принципу поділу влади й заміна 
його принципом єдності влади, включення Рад у систему державної 
влади й перетворення країни в республіку Рад знизу доверху хоча й 
суперечило самоуправлінській природі Рад, але відповідало бажанням 
більшовицької партії створити політичну систему з всеохоплюючим 
контролем суспільного й приватного життя громадян. У рамках 
тоталітарної суспільно-політичної системи місцеві Ради ставали низовим 
осередком ієрархічної системи Рад, яка узурпувала як законодавчі, 
виконавчо-розпорядницькі, так і судові функції. Формувалась радянська 
політична система, в якій місцеві Ради, існуючи як низові органи 
державної влади, по суті виконували чисто декоративну функцію 
маскування тоталітарної сутності політичного режиму, що поступово 
формувався в той час на теренах України. 

 

2. Основні засади формування радянської 

адміністративно-територіальної моделі організації державної влади 

і місцевого самоврядування в Україні 

 
Радянська адміністративно-територіальна модель організації державної 

влади і місцевого самоврядування в Україні формувалась в умовах 
реформування адміністративно-територіального устрою (поділу) 
країни, який становить собою розподіл території держави на частини 
(адміністративно-територіальні одиниці), які є територіальною основою 
для побудови і функціонування системи органів державної влади й 
органів місцевого самоврядування. 
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Завершення громадянської війни дозволило більшовикам розпочати 

соціалістичне будівництво. Однак час був дуже складним. Більшість 

заводів і фабрик не працювали, значні земельні площі не оброблялися. 

Крім того, нова влада не мала чіткої перспективи дій, і ця 

невизначеність впливала на створення та функціонування органів 

управління. Потрібна була не тільки реорганізація державних та 

господарських установ, зміни в їх структурі, штатах, підпорядкуванні, 

але й системні зміни в адміністративно-територіальному устрої (АТУ). 

Вже у травні 1920 р. Українська Соціалістична Радянська Республіка 

була поділена на 12 губерній (з 25.10.1922 – 9 губерній): Волинську, 

Донецьку, Запорізьку, Катеринославську, Київську, Кременчуцьку, 

Миколаївську, Одеську, Подільську, Полтавську, Харківську і 

Чернігівську.  

Однак чотириступенева система державного управління «центр – 

губернія – повіт – волость» не задовольняє більшовицьке керівництво 

України. Старий адміністративно-територіальний поділ гальмував 

розвиток продуктивних сил країни, був незручний з точки зору 

адміністративного управління, не враховував потреб населення, 

нехтував національними особливостями окремих територій. Тому нова 

радянська влада поставила питання про зміну адміністративно-

територіального устрою країни. 

У постанові третьої сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого 

Комітету Рад від 25 жовтня 1922 р. «Про адміністративно-

територіальний поділ УСРР і про спрощення радянського апарату» 

зазначалося: «визнати триступеневу систему адміністративно-терито-

ріального поділу досконалішою, але, зважаючи на політичні та 

технічні умови, що перешкоджають проведенню реформи, проводити 

її в порядку повільності». Ставилося завдання про поступовий перехід 

від дореволюційної чотириступеневої системи адміністративно-

територіального управління (губернія – повіт – волость – село) до 

триступеневої (округ – район – село).  

ВУЦВК були розроблені і затверджені положення про окружні і 

районні з’їзди рад, окружні й районні виконкоми. Ці положення 

оформили первісну структуру і права округів та районів і були 

першими законодавчими актами, що передбачали більш реальну 

структуру і права місцевих органів влади, і чітко визначали коло їх 

діяльності.  

Друга сесія ВУЦВК VII скликання, яка відбувалася 12 квітня 

1923 р., своєю постановою «Про новий адміністративно-територіальний 

поділ України» скасувала волості і повіти, замінивши їх районами та 
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округами, що призвело до значного зменшення кількості адміністративно-

територіальних одиниць: замість 1980 волостей і 102 повітів було 

створено 53 округи, які, у свою чергу ділилися на 706 районів.  

В окрузі було створено такі установи, як окрплан, окрсуд, окружна 

інспекція, яких не було в повіті. Що стосується губвиконкомів, то 

згідно з постановою ВУЦВК від 13 червня 1923 р. вони вже не мали 

ряду відділів, які існували раніше, зокрема, військової ради, юстиції, 

зв’язку, політосвіти, ЧК тощо. Це був перший серйозний крок до 

ліквідації губернського устрою і утвердження округа як нової 

значущої територіальної одиниці. Запровадження округів на той час 

відповідало вимогам економіки, завданням відбудови народного 

господарства, тому що значно збільшили їх права і самостійність та 

наближали радянські органи державної влади до населення.  

Округи здійснювали дійове керівництво районами і одержали від 

губернського апарату цілий ряд організаційних, господарських і 

контрольно-інструкторських функцій. За губернією залишились, 

головним чином, інспекторські обов’язки. Деякі розпорядження 

центральні установи республіки надсилали безпосередньо в округи, 

обминаючи губернію. 

Пленум ЦК КП(б)У, який відбувся 6-8 жовтня 1924 р., виніс 

рішення про перехід України на триступеневу систему управління, а 

IX Всеукраїнський з’їзд рад (травень 1925 р.) відзначив, що нові 

адміністративні одиниці – округи та райони – зміцніли і добре 

виконують поставлені перед ними завдання. 

Постановою Президії ВУЦВК від 3 червня 1925 р. «Про ліквідацію 

губерній і перехід на триступеневу систему управління» ліквідується 

адміністративно-територіальний поділ республіки на губернії, територія 

республіки поділяється на округи і райони, тобто створюється 

триступенева система управління: округ – район – рада (міська, селищна, 

сільська), що призводить до скорочення місцевих органів влади і 

спрощення їх структури. Замість 9 губерній, 102 повітів, 1989 волостей 

та 15767 сільрад було створено 41 округ, 680 районів, 10314 сільрад, 

70 міських і 155 селищних рад, у тому числі 549 національних сільрад 

і 37 національних селищних рад. На кінець 1925 р. кількість 

адміністративно-територіальних одиниць в УСРР скоротилася з 17896 до 

11260.  

Округ став вищою ланкою адміністративно-територіальної системи 

республіки. За округами визнавалось право юридичної особи, яким 

вони раніше не користувалися. З переходом на самостійне існування 

округ став ініціатором розвитку народного господарства в межах своєї 



Історія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування в Україні 

 

39 

території, зокрема місцевої промисловості, зміцнився окружний бюджет. 

Ліквідація губерній зменшила кількість інстанцій між центром і 

місцями, державний апарат став простішим і ближчим до мас. 

У результаті першої радянської адміністративно-територіальної 

реформи в Україні повністю ліквідовується колишній адміністративно-

територіальний поділ. Відбувається реформування місцевих органів 

державної влади та управління. Х Всеукраїнський з’їзд Рад УСРР, що 

відбувся в 1928 р., запропонував розширити компетенцію місцевих 

органів влади на підпорядкованих їм територіях. Ради міст і сіл 

ставали вищими органами місцевої влади.  

У 1929 р. було прийнято Конституцію Української СРР, яка 

зафіксувала зміни у державному будівництві, в політичному та 

економічному житті УРСР. У період з 1919 до 1929 рр., наголосивши в 

ст. 1 про те, що «Вся влада в межах УСРР належить Радам робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів». Конституція встановила 

право на створення своїх власних органів державної влади і органів 

державного управління і визначила значне коло питань, з яких 

здійснювала свою державну владу самостійно.  

Суцільна колективізація сільського господарства вимагала нової 

перебудови системи управління, розширення прав місцевих органів 

державної влади, перетворення районів в основну ланку адміністративно-

територіального поділу. Тому ЦК ВКП (б) та уряд СРСР вирішили 

ліквідувати округи. З цією метою ВУЦВК і РНК УСРР було прийнято 

постанову від 2 вересня 1930р. «Про ліквідацію округів та перехід на 

двоступеневу систему управління». В Україні почалася нова реформа 

АТУ. В цей період відбулося укрупнення, а потім ліквідація округів, 

що робилося, як було наголошено, для наближення органів державного 

управління до трудящих мас і скорочення витрат на радянський апарат. 

У результаті реформи було здійснено перехід до двоступеневої 

системи управління (центр – район). Район був визнаний основною 

ланкою перетворень на селі.  

Таким чином, на території УСРР було утворено 503 нові 

адміністративні одиниці, а саме: автономну республіку Молдавську 

АСРР (існувала з 1924 р. до 1940 р.), 18 міст було виділено в окремі 

адміністративно-господарські одиниці та 484 райони, яким були 

передані всі права окружкомів. Її виконкоми підпорядковувались 

республіканським органам влади – ВУЦВК, його президії та РНК 

УСРР.  
Проте, в умовах «розгорнутого наступу соціалізму по всьому 

фронту», ця система управління виявилася неефективною. Інтереси 
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господарства, умови економічного тяжіння районів, забезпечення 
транспортними магістралями і зв’язком, інтереси скорочення, спрощення 
і вдосконалення державного апарату тощо вимагали нових підходів до 
районування республіки. В 1932 р. ВУЦВК ухвалив постанову про 
перехід на триступеневу адміністративно-територіальну систему: 
район – область – центр.  

В Україні спочатку було утворено 5 областей: Харківську, Київську, 
Вінницьку, Дніпропетровську і Одеську, у червні 1932р. – Донецька і в 
жовтні цього ж року – Чернігівська. В 1934 році столицю України 
перенесено з Харкова до Києва. 22 вересня 1937 р. створено Житомирську, 
Миколаївську, Полтавську, Кам’янець-Подільську (з 1954 р. – Хмель-
ницька) області – Донецьку область у червні 1938 р. поділено на 
Сталінську (з 1961 р. – Донецька) і Ворошиловградську (з 1961 р. – 
Луганська). В січні 1939 р. утворено Запорізьку, Кіровоградську і 
Сумську область. 

Цей адміністративно-територіальний устрій і був остаточно 
закріплений в новій Конституції України. Політичний режим УСРР 
можна охарактеризувати як демократію для переважної більшості 
населення при чітко зафіксованій у конституції державної функції 
диктатури стосовно представників експлуататорських класів, які повністю 
відсторонялися від управління справами держави й суспільства.  

У той же час треба зазначити, що адміністративно-територіальні 
зміни на території України відбувались і після війни до кінця 60-х років, 
з метою закласти підвалини для економічного планування регіонального 
розвитку за участі та під відповідальність місцевого керівництва та 
скоротили кількість адміністративно-територіальних одиниць. Поряд із 
позитивними здобутками реформи 60-х років підтвердили волюнтаризм 
авторитарного режиму, який через створення сільських та промислових 
рад фактично порушив принцип єдності юрисдикції органів місцевого 
самоврядування (якими є обласні та районні ради) і не отримав 
жодного позитивного від цього ефекту. 

У зв’язку з відставкою Генсекретаря М. Хрущова в листопаді 1964 р. 
відбулись нові зміни адміністративного устрою. Зокрема, було скасовано 
введене за його ініціативою в 1962-63 рр. організацію радянських 
органів за виробничим принципом, відновлено частину районів. 
Президія Верховної Ради УРСР Указом від 8 грудня 1966 року 
утворила в Українській РСР 81 новий район. 

Підкреслимо, що протягом 1966-1990 рр. реформ адміністративно-
територіального устрою не відбувалось, проводились лише незначні 
зміни (утворення, об’єднання, перенесення центрів тощо) по сільським 
радам згідно з рішенням облвиконкомів.  
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Отже, радянська територіальна модель організації державної влади 

і місцевого самоврядування в Україні мала три характерні риси, 

властиві місцевим Радам. По-перше, місцеві Ради були органами 

державної влади й управління, які діяли у межах існуючих тоді 

адміністративних територій. По-друге, Ради знаходилися в організа-

ційному взаємозв’язку і співпідпорядкованості по вертикалі. По-третє, 

при визначенні компетенції й меж повноважень місцевих Рад 

встановлювалася їхня самостійність у вирішенні питань місцевого 

значення, але їхня діяльність допускалася лише відповідно до рішень 

центральної влади й вищестоящих Рад.  

 

3. Функціонування органів державного управління і місцевого 

самоврядування в Україні в період 1922-1990 рр. 

 

Постійна реорганізація державних та господарських установ, яка 

відбувається протягом 20-х років, безперервні зміни в їх структурі, 

штатах, підпорядкуванні з постійними змінами в адміністративно-

територіальному устрої призводили до чергової реорганізації та 

перебудови місцевих органів управління. На початку 1920-х рр. були 

визначені одиниці місцевого самоврядування незалежно від розміру 

(губернії, повіту, волості, міста, села), які почали називатися комунами. 

У Радах було створено спеціальні органи (комунвідділи) для керівництва 

«комунальним господарством». Також у квітні 1920 р. було створено 

центральний регулювальний орган – Головне управління комунального 

господарства. 

У роки НЕПу змінюється нормативно-правова база Рад, яка 

регулює виборчу систему, розширює права виконавчих комітетів в 

області фінансово-господарської діяльності на місцях. Приймаються 

кодекси з різних галузей права, які дозволили розпочати перебудову 

економіки, що було неможливо без визначення Рад та їхніх низових 

ланок.  

Самостійна господарська діяльність Рад почалася восени 1924 р. з 

виділення самостійних міських бюджетів. З розвитком товарно-

грошових відносин у місцевих Рад з’являються засоби для формування 

власних бюджетів, основою яких стають доходи від знову відновлених 

податків, плати за житло й інші комунальні послуги. 

ІІ Всесоюзним з’їздом Рад 31 січня 1924 р. було прийнято 

Конституцію СРСР. Формально вся повнота влади в СРСР перебувала 

в руках Рад, що являли собою суворо централізовану систему вищих і 

місцевих органів влади. І законодавча, і виконавча влади об’єднувалися 
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в єдину структуру органів влади й управління в особі Рад. 

Більшовицька партія була визнана центральною ланкою політичної 

системи радянського суспільства, що породило процес зрощування 

державного, радянського апарату з партійним. Найважливіші політичні й 

економічні питання спочатку розглядалися на з’їздах партії, а вже 

потім проводилися через з’їзди Рад. Згодом радянські органи 

перетворилися у важіль управління державою з боку партії. 

Конституція СРСР 1924 р. закріпила систему вищих, центральних і 

місцевих державних органів. Верховним органом влади в СРСР був 

визнаний З’їзд Рад СРСР. До виняткової компетенції з’їзду ставилися 

зміна Конституції й вибори Центрального виконавчого комітету (ЦВК) 

СРСР. Постійно діючим вищим органом державної влади став ЦВК 

СРСР і його Президія. ЦВК обирався З’їздом Рад СРСР і складався із 

двох палат: Союзної Ради й Ради Національностей. Обидві палати 

мали однакові права й розрізнялися лише порядком формування. 

Союзна Рада складалася із представників союзних республік, число 

яких було пропорційно чисельності населення кожної з них. Уряд 

СРСР – Рада народних комісарів – було утворено в липні 1923 р. 

Формально його очолював В. І. Ленін. Конституція СРСР 1924 р. 

визначила статус Раднаркому як виконавчого й розпорядчого органа – 

ЦВК. 

Утворення Союзу РСР і прийняття союзної Конституції зумовили 

необхідність внести відповідні зміни в правовий статус органів 

державної влади і управління УРСР. Так, III сесією ВУЦВК восьмого 

скликання 12 жовтня 1924 року в УРСР було затверджено Положення 

про Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Рад (ВУЦВК) 

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Положенням 

значно розширювалась і одночасно уточнювалась компетенція ВУЦВК, 

більш чітко визначались його взаємовідносини з органами Союзу РСР 

і порядок роботи. 

Відповідно до ст. І Положення ВУЦВК був верховним органом 

влади Української РСР, який здійснював законодавчу, виконавчу і 

судову владу, а також діяв як орган розпорядчий та контролюючий. 

Прийняте Положення про Раду Народних Комісарів УРСР (12 жовтня 

1924 року) відіграло визначальну роль, передусім, у справі розмежування 

функцій Раднаркому, ВУЦВК та його Президії. За цим Положенням 

Рада Народних Комісарів утворювалася ВУЦВК і була його  

виконавчим та розпорядчим органом. Рада Народних Комісарів УРСР 

мала право розглядати всі невідкладні загальнодержавні питання, в 

тому числі й в галузі законодавства, за загальним або спеціальним 
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повноваженням, одержаним від ВУЦВК. Зокрема, РНК УРСР мала 

право розв’язувати суперечності, що виникали між наркоматами УРСР 

і губвиконкомами, наркоматами УРСР і уповноваженими наркоматів 

СРСР з питань, які були в компетенції УРСР, здійснювала загальний 

нагляд за діяльністю уповноважених наркоматів, керувала їх діяльністю в 

межах, передбачених загальносоюзним законодавством, і розглядала 

звіти про їх діяльність. Крім того, до компетенції РНК УРСР входило: 

попередній розгляд і висновки щодо проектів декретів, постанов і 

кодексів, що підлягали затвердженню верховними органами Союзу РСР. 

У квітні 1926 року було прийнято «Положення про місцеві фінанси 

СРСР», яке закріплює структуру місцевих бюджетів, механізм місцевого 

оподаткування, порядок складання, затвердження і виконання місцевих 

бюджетів. Через певний час уряд України затвердив «Порядок про 

місцеві фінанси УРСР», який регламентував порядок утворення і 

використання коштів місцевих бюджетів, і став основою у формуванні 

сучасного бюджетного законодавства України. З введенням у дію 

цього нормативного акта значна частина коштів місцевих бюджетів 

почала витрачатися на соціально-економічний розвиток українських 

територій.  

При цьому яскраво проявляється змішаний характер організації 

місцевої влади. Відбувається деяка децентралізація єдиної ієрархічної 

радянської системи, перерозподіл прерогатив убік деякого посилення 

прав і повноважень її низових ланок; розширення соціально-економічних 

повноважень місцевих Рад, їхніх виконавчих органів, формування 

спеціальних органів керування комунальним господарством (були 

детальніше визначені компетенція місцевих Рад і виконавчих комітетів, 

система відділів виконкомів, строк повноважень, форми та методи 

роботи); спроби більш-менш широкого залучення у виборчий процес 

на місцях «працюючих мас», пожвавлення Рад при збереженні 

твердого політичного контролю з боку правлячої партії; формування 

самостійної фінансово-матеріальної бази місцевих Рад, відновлення 

системи оподатковування в умовах реанімації товарно-грошових 

відносин; створення нормативно-правової основи, що забезпечувала 

певну «автономізацію» місцевих Рад. Однак відмова від НЕПу 

наприкінці 20-х років поклала край тенденціям до розвитку фінансової 

самостійності місцевих Рад. 

Також у роки НЕПу практично нічого не змінилося у взаєминах 

партії й держави: Ради як і раніше були простими виконавцями 

партійних рішень. В умовах повного панування правлячої партії в 

країні була відсутня політична опозиція, що ставило партійне й 
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радянське керівництво поза критикою й позбавляло владу можливості 

вироблення й прийняття ефективних політико-управлінських рішень, 

враховуючих альтернативні точки зору й інтереси. Недоліком даної 

системи влади було втручання партійних органів в економіку, 

заорганізованість, келійність при прийнятті важливих рішень й ін.  

Конституція Української РСР 1929 р. закріпила таку систему 

органів центральній влади: Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів – найвищий орган влади 

УРСР; Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет – найвищий 

законодавчий, розпорядчий і виконавчий орган влади в період між 

Всеукраїнськими з’їздами Рад; Президія Всеукраїнського Центрального 

Виконавчого Комітету – найвищий законодавчий, виконавчий і 

розпорядчий орган влади в періоди між сесіями ВУЦВК; Рада 

Народних Комісарів – розпорядчий і виконавчий орган ВУЦВК. 

Конституція внесла відповідні зміни в компетенцію республіканських 

органів влади, визначила систему народних комісаріатів УРСР і 

місцевих органів влади. 

За Конституцією УРСР 1929 р. місцевими органами влади були: 

а) Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів; 

б) з’їзди Рад – районні і окружні, а також їх виконавчі комітети.  

У результаті відмови комуністичної партії від НЕПу радянське 

суспільство вступило в новий період політичного й економічного 

розвитку, підсумком якого стала жорстка централізована командно-

бюрократична система управління з адміністративно-директивними 

методами управління, суворою регламентацією та посиленим зрощенням 

правлячої партії з державним апаратом й тоталітарний політичний 

режим 1930-40-х рр.  

Закономірності формування адміністративно-командної системи 

вимагають посилення принципу централізації, тому самостійність 

місцевих органів обмежується, а посилюється роль партії. В економіці 

ліквідується багатоукладність. Усі ці нові соціально-економічні реалії 

закріплюються у Основному Законі – Конституції СРСР 1936 р. та 

Конституції УРСР 1937 року. 

Згідно з Конституцією УРСР 1937 р. місцеві ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів були перетворені на ради 

депутатів трудящих. Чітко розмежовувалися компетенції Ради та 

Виконкому. В той же час посилювалася бюрократизація органів. При 

Радах крім галузевих відділів та управлінь створювалися численні 

підрозділи робочого апарату виконкому: загальний, організаційний 

відділи, відділ кадрів тощо. Організовувалися постійні комісії з 
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окремих галузей народного господарства, які обиралися на сесії ради з 

числа депутатів для допомоги органам управління виконкому. 

Формувалась система державної влади, яка проіснувала багато 

десятиліть і практично без змін дійшла до наших днів. 

Конституція України 1937 р. зберегла принцип поділу Рад на Вищі 

органи державної влади і місцеві органи державної влади. Виконавчими 

й розпорядницькими органами Рад ставали виконкоми, які обиралися 

радами і були підзвітні як їм, так і виконавчому органу вищестоящої 

Ради. В Конституції України 1937 р. цілий розділ (V) був присвячений 

місцевим органам державної влади. Однак, незважаючи на ті завдання, 

які ставились перед місцевою владою Конституцією та її положеннями, 

по суті вони були декларативними, адже на практиці на жаль, не 

реалізовувались.  

Проблеми поділу влади не існувало тому, що конституційне 

законодавство України (як і союзне) виходило з того, що при 

розходженні територіальних масштабів органів державної влади сама 

ця влада була верховна в будь-якій своїй ланці, як центральній, так і 

місцевій. Система єдності й співпідпорядкованості влади отримала 

своє завершення, було створено єдину систему органів державної 

влади.  

У Конституції СРСР і в Конституції України знайшов своє 

нормативне закріплення принцип керівництва Рад комуністичною 

партією. Це стає зрозуміло з точки зору того, що радянська модель 

управління була по суті авторитарною моделлю, яка допомагала 

будувати тоталітарний режим, основною ознакою якого було 

зосередження влади в руках більшовицької партії, домінуюча роль 

ідеології і монополістичний контроль всіх сфер життя суспільства.  

У 30-ті рр. завершується процес зрощування партійного й 

державного апарату. Це виражалося не тільки в номенклатурному 

принципі підбору й розміщення кадрів на керівні пости в державі, але 

й в тому, що цей принцип забезпечував особисту залежність 

призначуваних від тих, хто перебував нагорі управлінської піраміди. 

Загальноприйнятим стає прийняття спільних партійно-державних 

нормативних актів – постанов ЦК ВКП(б) і Уряду СРСР, що мали силу 

закону. 

Період війни і післявоєнні роки відзначені рядом змін у структурі 

державної влади й управління. Зміни стосувалися в основному 

положення й структури органів виконавчої влади. У березні 1946 р. на 

підставі внесених у Конституцію СРСР змін і доповнень Рада 

Народних Комісарів СРСР було перетворено на Раду Міністрів СРСР, 
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раднаркоми союзних й автономних республік – на ради міністрів 

союзних й автономних республік. 

Післясталінські роки не стали періодом великих змін у системі 

державного управління в Україні, хоча в 60-80-х р. XX ст. у СРСР було 

прийнято чимало постанов, присвячених проблемам удосконалення 

державної влади і місцевого самоврядування. Так, реформи М. Хрущова 

звелися до відмови від одіозних елементів сталінського державного 

будівництва, не змінили відношення до місцевого самоврядування, яке 

залишалося елементом системи державної влади. 

Всі питання стосовно розвитку країни, у тому числі й на місцях, 

зосередилися в руках партійно-промислової адміністративної еліти в 

центрі. Регіональні (місцеві) влади не мали реальних важелів управління й 

планування економічної політики на місцях. Їм відводилася лише роль 

виконавців тієї політики, що диктувалася зверху, найчастіше без 

урахування місцевих виробничих, ресурсних, національних та інших 

особливостей. 

Період після XX з’їзду партії був відзначений подальшою 

демократизацією життя радянського суспільства. Саме в цей час був 

здійснений ряд заходів щодо децентралізації управління, що передбачали 

делегування функцій, відповідальності й прав місцевим органам влади. 

Значно розширені права союзних республік в економічній і правовій 

сферах. У 1957 р. було прийнято закони, що передбачали введення до 

складу Ради Міністрів СРСР голів Рад Міністрів радянських республік. 

Відбувалися реформи місцевого управління. Були прийняті постанови 

ЦК КПРС «Про поліпшення діяльності Рад депутатів трудящих і 

посиленні їх зв’язків з масами» (1957 р.), «Про роботу місцевих Рад 

депутатів трудящих Полтавської області» (1965 р.), «Про поліпшення 

роботи сільських і селищних Рад депутатів трудящих» (1967 р.), «Про 

заходи для подальшого поліпшення роботи районних і міських Рад 

депутатів трудящих» (1971 р.), постанова ЦК КПРС, Президії Верховної 

Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР «Про подальше підвищення ролі Рад 

народних депутатів у господарському будівництві» (1981 р.) та ін. 

Однак ці нововведення бажаного результату не дали, тому що, в першу 

чергу, були декларативними і не забезпечувалися матеріальними, 

організаційними й структурними механізмами.  

У кінці 80-х років у СРСР з’являється погляд на місцеве самовря-

дування як на самостійний рівень здійснення народом конституційно 

приналежної йому влади, що дійсно демократичне суспільство 

можливо побудувати лише при відділенні місцевого самоврядування 

від державної влади. Починається трансформація централізованої 
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радянської системи організації державної влади і місцевого самовряду-

вання в напрямку демократизації й автономізації місцевих органів 

влади.  

Влада намагається закріпити процеси, які проходять у суспільстві: 

прагнення громадян забезпечити своє волевиявлення за місцем 

проживання і вибори керівників підприємств й установ. Законодавством 

створюється база для подальшого розвитку демократичних інститутів, 

демократизації суспільства. Населення залучається в процеси еконо-

мічного, політичного й соціального життя. У квітні 1990 року 

приймається Закон СРСР «Про загальні начала місцевого самоврядування 

й місцевого господарства в СРСР», в якому місцеве самоврядування 

розумілося як «самоорганізація громадян для рішення безпосередньо 

або через обрані ними органи всіх питань місцевого значення». 

Розширюється самостійність й незалежність Рад народних депутатів 

щодо використання територіальних (природних, комунальних) ресурсів, 

підвищується їх відповідальність за стан справ на відповідній території, 

за розвиток місцевого господарства і задоволення потреб громадян. 

Місцеві Ради отримали право (у межах своєї компетенції) самостійно 

розробляти й затверджувати плани соціально-економічного розвитку 

територій. Вперше в закон було включено ІV розділ «Гарантії 

місцевого самоврядування». Вводився судовий порядок визнання 

недійсними актів органів державної влади й управління, місцевого 

самоврядування, підприємств, організацій й установ, що порушували 

права громадян.  

У 90-ті роки ХХ ст. в Україні відбувається процес трансформації 

радянської державної системи місцевого самоврядування і відбулася 

поступова зміна ролі місцевих органів влади, тобто перехід до 

недержавної системи місцевого самоврядування. Після прийняття 

Декларації про державний суверенітет України (16.07.1990 р.) та 

Закону УРСР від 07.12.1990 р. «Про місцеві Ради народних депутатів 

Української РСР та місцеве самоврядування» закладається правова 

основа місцевого самоврядування і починається його відродження в 

Україні.  

У Законі Української РСР від 07.12.1990 р. місцеве самоврядування 

визначалося як «територіальна самоорганізація громадян для самостій-

ного вирішення безпосередньо або через державні і громадські органи, 

які вони обирають, усіх питань місцевого життя, виходячи з інтересів 

населення, на основі законів Української РСР та власної фінансово-

економічної бази». Це була спроба трансформувати місцеві ради всіх 

територіальних рівнів в органи місцевого самоврядування. При цьому 



 

М. О. Багмет, В. М. Ємельянов 
 

 

48 

Закон виходив з теорії дуалізму місцевого самоврядування, що 

знайшло своє відображення у визначеному ним статусі місцевих рад – 

вони мали подвійну природу: як органи місцевого самоврядування і як 

органи державної влади.  

Згідно із Законом, на місцеві ради народних депутатів вперше було 

розповсюджено низку ознак, притаманних саме органам місцевого 

самоврядування. Зокрема, було введено інститут комунальної власності, 

право розпорядження якою від імені населення територіальних 

одиниць надавалося радам, було розширено їх права з утвердження та 

виконання місцевих бюджетів, які були виділені з державного 

бюджету, віднесення до їх компетенції встановлення місцевих податків 

та зборів. 

Одним із вагомих факторів інституційних змін загальнодержавного 

та (суб)регіонального рівня в Україні стала заборона діяльності 

Компартії, у зв’язку із звинуваченнями у причетності КПУ – КПРС до 

серпневого путчу. Формально управлінські ресурси місцевих рад було 

радикально збільшено, адже вони лишалися єдиними легітимними 

органами влади на місцях, але реальні можливості здійснювати 

управління соціально-економічними та суспільно-політичними процесами 

на місцях були недостатніми. З запровадженням у липні 1991 р. посади 

Президента України і внесення змін до Конституції України почалась 

поступова зміна радянської системи організації влади як на 

центральному, так і регіональному рівнях. 

Отже, узагальнюючи розглянуті особливості і специфіку організації 

державної влади та місцевого самоврядування в Україні в радянський 

період, треба визначити: по-перше, основним принципом формування 

державної влади в Радянській державі був принцип демократичного 

централізму, згідно з яким Ради всіх рівнів представляли собою єдину 

систему органів державної влади, що виключає її подільність на 

окремі, відносно незалежні влади; по-друге, всі місцеві Ради 

розглядалися не як органи місцевого самоврядування, а як нижча 

ланка в системі органів державної влади; по-третє, радянська 

адміністративно-територіальна модель організації державної влади і 

місцевого самоврядування в Україні була побудована так, що між 

територіальними органами влади (виконавчими органами рад всіх 

рівнів) існувала ієрархія, підпорядкованість всіх її елементів та 

відсутність будь-якої самостійності місцевих органів, хоча в той же 

час декларувалася абсолютна влада Рад на своїх територіях; по-

четверте, радянське народовладдя – це тоталітарна влада Комуністичної 

партії, тобто політичний режим партійної номенклатури, яка 
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монополізувала всю владу в державі; по-п’яте, радянська партократична 

система місцевого управління заклала проблему двоїстої ролі 

територіальних органів влади («рад»), тому що вони одночасно є 

органами місцевого самоврядування та територіальними органами 

державної влади, утворюючи владну вертикаль з головною радою на 

чолі; по-шосте, інституціональна організація місцевого самоврядування в 

Україні почала формуватися на початку 90-х років під впливом 

процесів розбудови української державності як результат пост-

комуністичної модернізації політичної системи українського суспільства.  

 

Запитання і завдання для самоконтролю: 
 

1. У період якої історичної події виникає радянська модель 

державної влади та місцевого управління?  

2. Чому саме Паризька Комуна 1871 р. стала праобразом рад? 

3. Який нормативний документ ліквідував різноманітні типи 

самоврядних колективів, віддаючи перевагу Радам? 

4. У чому полягає ідея демократичного централізму? 

5. Яке значення для формування органів самоврядування мав 

циркуляр Наркомату внутрішніх справ від 6 лютого 1918 року? 

6. Назвіть особливості створення більшовицької системи влади 

на українських землях. 

7. Яке значення мала подія 11-12 грудня 1917 року для 

становлення місцевого самоврядування в Україні? 

8. Чому муніципальна модель влади вважалася неприйнятною 

для Радянської держави? 

9. Дайте визначення поняття «адміністративно-територіальний 

устрій країни». 

10. Назвіть передумови і причини необхідності реформування 

адміністративно-територіального устрою УСРР. 

11. У чому полягала ідея чотириступеневої та триступеневої 

моделі державного управління?  

12. Які наслідки мала перша радянська адміністративно-

територіальна реформа для України? 

13. Яке місце займав район у радянській триступеневій 

адміністративно-територіальній системі? 

14. Назвіть основні характерні риси, властиві місцевим Радам 

радянської територіальної моделі організації державної влади і 

місцевого самоврядування в Україні. 

15. Назвіть основні етапи реорганізації та перебудови місцевих 

органів управління протягом 1922-1990 рр. 
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16. У чому проявлялася суть післявоєнних реформ у структурі 

державної влади й управління? 

17. Назвіть основні особливості і специфіку організації державної 

влади та місцевого самоврядування в Україні в радянський період. 
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