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Столиця України – місто�герой Київ:
поняття, адміністративно�територіальний

устрій і функції

(частина перша)

Розвиток України як суверенної та
незалежної, демократичної, соціаль-
ної, правової держави майже завжди
дзеркально відображувався на генези-
сі конституційно-правового статусу
столиці України – міста-героя Києва.
Територіальна громада міста Києва
досить повно відчувала на собі всі
злети і падіння національного держа-
вотворення та розвитку місцевого
самоврядування в Україні. До того ж
столиця неодноразово ставала пло-
щадкою для неоднозначних «експери-
ментів», пов’язаних зі зміною її право-
вого статусу. Своєю чергою, місто Київ
і його територіальна громада часто ста-
вали рушійною силою непересічних
політичних подій і процесів в Україні,
зокрема й революційних.

Свідомо залишаючи поза увагою
в цій статті глибокий аналіз політич-

ної складової нинішнього статусу міста
Києва, відзначмо, що однією з причин
нечіткого правового статусу столиці є

неоднозначність чинного законодавства
у цій сфері. На сьогодні ні Конституція
України від 28 червня 1996 р. [6], ні
Закон України «Про столицю Украї-
ни – місто-герой Київ» від 15 січня
1999 р. [3], ні низка інших законів
України у сфері місцевого самовряду-
вання та проведення виборів, а також
рішень Конституційного Суду Украї-
ни відповідного змісту не створюють
механізмів щодо чіткого та однознач-
ного регулювання та всебічної реа-
лізації правового статусу столиці Ук-
раїни – міста-героя Києва. Радше 
навпаки – унеможливлюють дискрет-
не розуміння значення столиці для
суспільства та держави, її адміністра-
тивно-територіального устрою, функ-
цій, порядку формування та діяльно-
сті органів державної влади і органів
місцевого самоврядування, їхніх поса-
дових осіб та, власне, гарантій конститу-
ційно-правового статусу столиці Украї-
ни – міста-героя Києва. До того ж,
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поза увагою законодавця нині зали-
шаються й особливості конституцій-
но-правового статусу територіальної
громади міста Києва. Адже суб’єктом
конституційно-правових відносин ви-
ступає не певна адміністративно-те-
риторіальна громада, а конституйова-
на соціальна група – територіальна
громада. На жаль, у більшості випад-
ків навіть правники говорять про
Київ як суб’єкт конституційних пра-
вовідносин, забуваючи про потенціал
територіальної громади столиці.

Однією з причин недосконалості
правового статусу м. Києва зали-
шається й малодослідженість цієї
проблематики у вітчизняній юридич-
ній науці.Визнаючи внесок у досліджен-
ня конституційно-правового статусу
столиці України – міста-героя України
Києва та його територіальної грома-
ди таких науковців, як М. О. Баймура-
тов, О. В. Батанов, В. В. Кравченко,
В. Ф. Погорілко, М. І. Хонда та інших,
доводиться констатувати, що в остан-
ні роки монографій на цю тематику
не видавалося. Інші ж наукові публі-
кації з цієї проблематики мають зде-
більшого фрагментарний характер і
нерідко позбавлені прогностичного
характеру.

Такий стан наукових досліджень
столиці України відрізняється не в кра-
щу сторону, порівняно з правовими
дослідженнями історії та сучасності
правового статусу інших міст нашої
держави [5 та ін.]. Певним науковим
здобутком, покликаним відродити від-
повідні дослідження правового статусу
столиці України – міста-героя Украї-
ни Києва, має стати науково-практич-
ний коментар до однойменного зако-
ну, підготований на сьогодні до друку
фахівцями Київського центру НАПрН
України. Окрім того, ця проблематика
нині буде витребувана й у конститу-
ційній правотворчості.

Нині, після прийняття Президентом
України Указу «Про Конституційну
Асамблею» від 17 травня 2012 р. № 328,
політики, державні та громадські діячі,

науковці та експерти, що ввійшли до
складу асамблеї, а також їхні можливі
опоненти, ставлять на меті системну
модернізацію Основного Закону [5].
Очевидно, що ця шляхетна мета є
своєчасним приводом і для вдоскона-
лення конституційно-правового ста-
тусу столиці України – міста-героя
Києва. Натомість, відповідна робота
вимагає серйозного теоретико-мето-
дологічного обґрунтування.

Хотілося б викласти окремі по-
ложення щодо поняття столиці, її ад-
міністративно-територіального устрою
та функцій. Не претендуючи на ви-
черпність розкриття цієї проблема-
тики, вважаємо, що започаткування
відповідного наукового дискурсу сприя-
тиме утвердженню нових підходів у
правотворчій і правозастосовній ро-
боті з удосконалення конституційно-
правового статусу столиці України –
міста-героя Києва.

Як відомо, Конституція України 
у ст. 20 визначила, що столицею Ук-
раїни є місто Київ [5]. Аналогічне
положення відображено і в ч. 1 ст. 1
Закону України «Про столицю Украї-
ни – місто-герой Київ» та належним
чином гарантовано Конституцією
України. Його закріплено у першому
розділі Конституції України, яким
визначаються засади конституційного
ладу України.

Сам термін «столиця» має давнє
походження та означає в слов’ян-
ських мовах місто, де перебуває «стол
(престол)» правителя (князя, царя,
володаря тощо). У давньоруській тра-
диції усталеним для позначення сто-
лиці був термін «стольний град», який
застосовувався для визначення того-
часного статусу Константинополя,
Києва та інших великих міст ранньо-
феодальної доби, в яких зосереджу-
валася світська й духовна влада у ре-
гіоні. Натомість, в аглійській мові для
позначення столиці використовую-
ться терміни «capital», «capital city»,
«metropolis», похідне від лат. слова
«голова», «центр» тощо.
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На сьогодні під столицею у право-
вій теорії та практиці слід розуміти
головне місто країни, визначене в кон-
ституції, яке є адміністративним і полі-
тичним центром держави, де зосере-
джено вищі та центральні органи дер-
жавної влади і розташовано диплома-
тичні представництва інших держав.
Хоча в юридичній науці існують і
дещо відмінні підходи до розуміння
поняття столиці [8, с. 4].

Столиці також традиційно залишаю-
ться загальнодержавними історични-
ми, духовними, культурними, науково-
освітніми центрами, символами єднан-
ня нації, які часто прирівнюються до
державних символів. Щодо останньо-
го твердження, то ст. 20 Конституції
України, яка визначає місто Київ 
столицею України, за змістом також
присвячено встановленню державних
символів України.

Нині у кожній зі 193 держав світу
існують власні столиці, які мають свій
особливий, часто неповторний, право-
вий статус. Зокрема, столиці можуть
виокремлюватися в самостійну адміні-
стративну чи федеральну одиницю (сто-
личний округ). До прикладу, Астана в
Казахстані, Вашингтон у США (фе-
деральний округ Колумбія), Відень 
в Австрії, Москва в Росії, Сеул у Пів-
денній Кореї тощо.

В окремих випадках держави ма-
ють де-юре більше ніж одну столицю.
Так, у Південно-Африканській Рес-
публіці (ПАР) адміністративною сто-
лицею є  Преторія, законодавчу владу
розміщено в Кейптауні, а судову – 
у Блумфонтейні, що стало результа-
том компромісу, який поклав у 1910 р.
початок державності ПАР. Більше
ніж одну столицю, через історичні
обставини та особливості національ-
ного державного будівництва, мають і
такі держави світу, як Болівія – міста
Сукрі, Ла-Пас, Нідерланди – міста
Амстердам і Гаага, Чилі – міста Сан-
тьяго і Вальпараїсо тощо.

Окремі держави світу мають кон-
ституційну (офіційну) та фактичну

столиці: так у Японії офіційною сто-
лицею є Токіо, але важливий вплив на
суспільне та державне життя справ-
ляє й м. Кіото – давня столиця цієї
країни; Держава Ізраїль визнає своєю
єдиною столицею м. Єрусалим, хоча
фактична столиця перебуває в Тель-
Авіві; офіційною столицею Німеччи-
ни після її об’єднання є Берлін, хоча
вищі судові органи перебувають у
Карлсруе, а окремі міністерства – в
Бонні.

Державотворча практика розмі-
щення вищих органів державної
влади не лише у столиці, а й в інших
значних містах заслуговує на увагу.
Такий підхід дозволяє, з одного боку,
політично (а іноді й інфраструктурно)
«розвантажити» столицю, а з іншого –
посилити правовий статус міст, що
мають давню історію чи особливе
значення для народу і стали місцем
постійного розміщення вищих орга-
нів державної влади. Спроби запро-
вадити подібну практику мали місце 
у кінці минулого століття і в Україні,
коли місцем постійного розташуван-
ня Конституційного Суду України
окремі політики і державні діячі про-
понували зробити Харків. Ця про-
позиція, з різних причин, не отрима-
ла свого позитивного закріплення в
чинному законодавстві. Але, на наш
погляд, зазначена ідея на сьогодні не
втратила своєї актуальності, зокрема
і щодо інших вищих органів держав-
ної влади в Україні.

Столиці зазвичай мають глибо-
кі історичні витоки і пов’язані з 
найбільш давніми і розвиненими мі-
стами в країні, але у світовій історії
непоодинокими є випадки перенесен-
ня столиць, тобто наділення столич-
ним статусом і функціями інших, іноді
новостворених міст із одночасним
позбавленням такого статусу історич-
но усталених столиць. Перенесенню
столиці передують певні політичні,
економічні, соціальні, іноді навіть
демографічні передумови. До при-
кладу, в Україні в 1919–1934 рр.
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столицю було перенесено з Києва до 
Харкова, у Німеччині в 1990 р.– 
з Бонна – до Берліна, у Казахстані в
1997 р.– з Алма-Ати – до Астани.

Заснування та розвиток столиць
залишається традиційно співзвучним
із національним державотворенням і
розбудовою місцевого самовряду-
вання в різних державах світу. Не є
винятком і столиця України – м. Київ,
перші згадки про яке датуються кін-
цем V ст.

Історично Київ був столицею по-
лян, Русі, Української Народної Респуб-
ліки,Української Держави,Української
Радянської Соціалістичної Республіки,
а з 1991 р.– незалежної України. Київ
також був адміністративним центром
однойменного князівства, литовсько-
польського воєводства, козацького пол-
ку, російської губернії та обласним
центром в УРСР.

Київ став містом зародження не-
залежності України. 24 липня 1990 р.
над Київською міською радою було
урочисто піднято Національний пра-
пор, а 1991 р. м. Київ стало столи-
цею незалежної України. Відтоді
Київ утвердився як адміністративний 
і політичний центр держави, духов-
ний, культурний і науково-освітній
центр незалежної України. Історія ста-
новлення та розвитку столиці Украї-
ни Києва відтворює в найбільш за-
гальному вигляді генезис національ-
ного державотворення, а на окремих
історичних етапах і повністю уособ-
лює його.

Станом на 2012 р. м. Київ є 
найбільшим містом України і сьомим
за чисельністю населення в Європі, в
якому мешкає 2,8 млн осіб. Разом із
передмістями Київ утворює Київську
агломерацію з сукупним населенням
близько 4 млн осіб.

Очевидно, що м. Київ посідає особ-
ливе, порівняно з іншими містами 
України, місце в системі адміністра-
тивно-територіального устрою Укра-
їни. Так, ч. 2 ст. 133 Конституції Украї-
ни визначає, що до складу України

разом з Автономною Республікою
Крим та областями також входять
міста Київ і Севастополь, які мають спе-
цальний статус. З наведеного вище
випливає, що Основний Закон Украї-
ни прирівнює місто Київ до регіонів.

Це також випливає зі змісту ст. 1
Закону України «Про стимулювання
розвитку регіонів», яка встановлює,
що регіон – це територія Автономної
Республіки Крим, області, міст Києва
та Севастополя [2]. Отже, територія
міста Києва хоч і охоплюється те-
риторією Київської області, але не
входить до її складу.

Виходячи з особливостей право-
вого статусу міста Києва як міста-
регіону, тобто статусу рівноцінного
області, цікавим є те, що Київська
область – єдиний регіон, в якому
органи влади фактично розташовані
за її межами. Ось чому неодноразово
ставилося питання щодо перенесення
адміністративного центру Київської
області.

Так, 29 червня 2010 р. у Верховній
Раді України зареєстровано проект по-
станови Верховної Ради України «Про
утворення міста Ірпеня Київської
області» № 6594, яким пропонується
утворити в Київській області м. Ірпінь
за рахунок об’єднання та в межах
існуючих міст Буча, Ірпінь із селища-
ми міського типу Ворзель, Гостомель,
Коцюбинське та надати йому статус
адміністративного центру області.

Також з ініціативи Київської 
обласної державної адміністрації у
2010 р. пропонувалося перенесення
адміністративного центру Київської
області до м. Біла Церква. Крім Білої
Церкви, Київська обласна державна
адміністрація розглядає можливість
перенесення адміністративного цент-
ру Київської області до міст Бориспо-
ля, Вишгорода чи Броварів. Крім
того, м. Київ одночасно має статус
адміністративного центру Києво-Свя-
тошинського району, через що про-
понується його перенесення зі столиці
до м. Вишневого.

26

Публічне право № 4 (8) (2012)



На наш погляд, прийнятною 
для вітчизняного державотворення
могла би стати практика виокре-
млення столичного округу в межах
Київського агломерату з одночасним
наділенням правами адміністративно-
територіального центру Київської
області іншого інфраструктурно роз-
виненого та численного за населен-
ням міста цієї області – Білої Церкви,
Борисполя, Василькова, Вишгорода
чи іншого міста. Такий крок убача-
ється виправданим з огляду на особ-
ливість функцій м. Києва як столиці
України. Поєднання функцій столи-
ці держави і адміністративно-тери-
торіального центру області є мало-
ефективним. Утім, вирішення цього
питання пов’язане, не останньою чер-
гою, зі значними фінансовими за-
тратами.

Як уже зазначалося вище, Закон
України «Про столицю України –
місто-герой Київ» не унормовує по-
няття столиці. Щоправда, ст. 1 цього
Закону чітко визначає основні право-
ві ознаки столиці України, які дозво-
ляють усвідомити її призначення в
суспільстві та державі.

Так, ч. 2 ст. 1 Закону України 
«Про столицю України – місто-герой
Київ» установлює, що м. Київ як сто-
лиця України є політичним та адмі-
ністративним центром держави [3].
Розміщення в м. Києві вищих, насам-
перед представницьких, органів дер-
жавної влади зумовлює високий рі-
вень політичної активності столиці,
передусім, територіальної громади 
м. Києва, як під час виборів, так і в між-
електоральний період, і дає підстави
стверджувати, що м. Київ є політич-
ним центром держави.

До того ж, як столиця держави,
м. Київ традиційно залишається го-
ловним місцем проведення загаль-
нодержавних мітингів, походів, демон-
страцій, публічних голодувань, страй-
ків. Саме в столиці проводять головні
зустрічі вищих посадових осіб дер-
жави – Президента України, Голови

Верховної Ради України, Прем’єр-мі-
ністра України та ін. – із представника-
ми інших держав, підписання важливих
міжнародних договорів, міжнародні
форуми, конференції, саміти. Столиця
України є також місцем створення та
реєстрації в установленому порядку
політичних партій, а також місцем
діяльності їхніх головних осередків.

Ще однією важливою юридичною
ознакою м. Києва як столиці України
є те, що воно є місцем розташування
резиденції глави держави – Президен-
та України, парламенту – Верховної
Ради України, уряду – Кабінету Міні-
стрів України, Конституційного Суду
України, Верховного Суду України,
центральних органів державної вла-
ди, дипломатичних представництв
інших держав і міжнародних організа-
цій в Україні.

Крім того, м. Київ як столиця
України є духовним, культурним, істо-
ричним, науково-освітнім центром Ук-
раїни, оскільки саме тут розташовано
та збережено найдавніші історичні та
культурні пам’ятки Українського на-
роду, розміщено провідні вітчизняні
науково-дослідні установи і вищі нав-
чальні заклади різних рівнів акреди-
тації, саме в Києві проводиться основ-
на частина культурних заходів загаль-
нонаціонального значення в Україні
тощо. До того ж, м. Київ, поряд із
Київською, Полтавською та Черка-
ською областями, виступає колискою
української мови.

З-поміж найбільш відомих істори-
ко-архітектурних пам’яток м. Києва
слід вирізнити Золоті ворота, Софій-
ський собор (XI ст.), Києво-Печерську
лавру (XI–XVIII ст.), Кловський і
Маріїнський палаци, Будинок із химе-
рами, Національний банк України, На-
ціональну оперу України, Києво-Моги-
лянську академію, Видубицький мона-
стир, Михайлівський Золотоверхий
собор, Андріївську церкву тощо.

У м. Києві розміщено численні
установи Національної академії наук
України (НАНУ), Київський регіо-

Столиця України – місто�герой Київ: поняття, ...

27



нальний центр Національної академії
правових наук України, а також такі
вищі навчальні заклади, як Київський
національний університет імені Тара-
са Шевченка, Національний технічний
університет «Київський політехнічний
інститут», Національний медичний уні-
верситет імені Олександра Богомольця,
Національний університет «Києво-Мо-
гилянська академія», Національна ака-
демія внутрішніх справ, Національна
академія державного управління при
Президентові України, Національний
авіаційний університет, Київський націо-
нальний економічний університет іме-
ні Вадима Гетьмана, Національна ака-
демія Служби безпеки України та ін.

Особливістю конституційно-пра-
вового статусу міста Києва є й такий
важливий його елемент, як столич-
на символіка. Чинне законодавство
України, зокрема ч. 3 ст. 1 Закону
України «Про столицю України –
місто-герой Київ», встановлює право
територіальної громади м. Києва на
власну символіку (герб, прапор, девіз
тощо). Відповідна символіка покли-
кана закарбувати місію столиці та її
особливе призначення в суспільстві
та державі. При цьому для більшості
столиць світу найбільш давньою та
вживаною є така символіка, як герб
міста.

Символіка Києва, насамперед герб
міста, має давні витоки і власну історію.
Зокрема, популярним мотивом симво-
ліки Київського князівства, починаючи
від правління Володимира Мономаха,
був Михаїл Архангел, що вражав змія
списом. Цей символ (символіку) було
зображено і на князівських печатях
ХІІ–ХІІІ ст. Ймовірно, що Архангел –
патрон Мономаховичів – поступово
стає символом князівства. Втім, ви-
користання цього символу саме як
герба Києва і Київщини документаль-
но не зафіксовано, позаяк на той час
геральдика не набула поширення на
руських землях.

Поява міських гербів в Україні
пов’язується з отриманням магдебур-

зького права. За останніми досліджен-
нями, Київ отримав магдебурзький
привілей 1494 р. Щоправда, даних про
герб у той період не збереглося.

У Московській державі не розріз-
няли гербів міських і гербів земель-
них. Так, «герб Київський» зі срібним
Архангелом на блакитному тлі із цар-
ського Титулярника 1672 р. пізніші
дослідники трактують не лише як
земельний, а й як міський. Цей же
герб виступає в ролі земельного сим-
волу Київського полку в гербовнику
1730 р. 4 (15) червня 1782 р. було
затверджено новий герб м. Києва.
Російський геральдист П. П. фон Він-
клер у своїй книзі «Гербы городовъ,
губерній, областей и посадовъ Россій-
ской Имперіи,внесенные въ полное соб-
раніе законовъ съ 1649 по 1900 годъ» по-
дає такий опис герба: «Архангел Михаїл
у срібному одязі, у лазуровому полі».

За доби національно-визвольних
змагань 1917 р. і постання УНР були
спроби замінити герб. Так, у 1918 р.
відповідальний за розроблення україн-
ських гербів Георгій Нарбут розробив
проект нового герба Києва, що поєд-
нував зображення архангела Михаїла
і тризуб Володимира. Проте затвер-
дити новий герб не встигли через
поразку УНР від більшовиків.

За радянської доби питанням сто-
личної геральдики не приділялося ува-
ги. Лише після присвоєння в 1965 р.
м. Києву статусу міста-героя постало
питання про затвердження герба 
столиці. З цією метою у грудні 1966 р.
було оголошено відкритий конкурс.
Він проходив у три тури і тривав до
1968 р. Кращим було визнано варіант
архітектора-художника Флоріана Юр’є-
ва і скульптора Бориса Довганя. Герб
затверджено 22 серпня 1969 р.

Після отримання Україною неза-
лежності герб Києва вкотре було змі-
нено. У 1995 р. рішенням Київради 
(за рішення проголосувало 36 депута-
тів Київради) місту повернули герб
часів Російської імперії – стилізоване
зображення архангела Михайла.
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На сьогодні офіційними символа-
ми м. Києва є його Герб і Прапор.
Рішенням Київської міської ради від
18 квітня 1995 р. № 57 визначено,
що Гербом м. Києва є срібний Михаїл
Архангел із вогняним мечем та  з хре-
стом на синьому щиті. Прапор м. Киє-
ва – оздоблене золотою смугою з бах-
ромою блакитне полотнище із зобра-
женням у центрі постаті Архангела
Михаїла (рішення Київської міської
ради від 25.05.95 р. № 10-с). Опис і
порядок використання офіційної 
символіки визначається Положен-
ням, що його затверджує Київська
міська рада.

На сьогодні також започат-
ковано роботу з підготовки Гімну 
м. Києва. Так, Київська міська рада 
рішенням «Про проведення конкур-
су на написання проекту Гімну (му-
зика та слова) міста Києва» від 
28 вересня 2006 р. № 15/72 доручила
Головному управлінню культури і
мистецтв виконавчого органу Київ-
ради (Київської міської державної
адміністрації) провести конкурс на
написання проекту Гімну (музика та
слова) м. Києва, після чого проект –
переможець конкурсу внести на роз-
гляд пленарного засідання сесії Київ-

ради до 1 травня 2007 р. Встанов-
лений термін рішенням Київської
міської ради від 16 жовтня 2008 р.
№ 490/490 було перенесено на 1 квіт-
ня 2010 р.

Київська міська державна адміні-
страція розпорядженням від 6 лютого
2007 р. № 102 затвердило Положен-
ня про проведення конкурсу на на-
писання проекту Гімну м. Києва.
17 лютого 2009 року розпорядженням
Київської міської державної адміні-
страції було затверджено нове Поло-
ження про проведення конкурсу на
написання проекту Гімну (слова і
музика) м. Києва.

Але Київська міська рада рішен-
ням від 8 жовтня 2009 р. № 315/2384
припинила проведення конкурсу на
написання проекту Гімну (музика та
слова) м. Києва. Одночасно Київська
міська рада запланувала на наступній
черговій сесії Ради розглянути питан-
ня про затвердження Гімном м. Києва
одного з таких творів: «Як тебе не
любити, Києве мій» на вірш Дмитра
Луценка і музику Ігоря Шамо та
«Київський вальс» на вірш Андрія
Малишка і музику Платона Майборо-
ди. Донині вирішення цієї проблеми
зберігає актуальність.
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Статтю присвячено актуальним питанням правового статусу столиці України –
міста-героя Києва. Висвітлюються проблеми визначення правового статусу 
м. Києва як столиці України. Обґрунтовуються пропозиції щодо законодавчого та
організаційного вдосконалення правового статусу столиці України.
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Статья посвящена актуальным вопросам правового статуса столицы Украины –
города-героя Киева. Освещаются проблемы определения правового статуса горо-
да Киева как столицы Украины. Обосновываются предложения, касающиеся
законодательного и организационного усовершенствования правового статуса
столицы Украины.
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Fedorenko V. The capital of Ukraine – hero-city of Kyiv: administrative-territorial
structure and functions

Article is devoted to the legal status of the capital of Ukraine – hero-city of Kyiv.The
problems of determining the legal status of Kyiv as the capital of Ukraine are uncove-
red. The metropolitan functions, their system and content are researched. The offers on
legislative and institutional improvement of the legal status of the capital of Ukraine are
substantiated.
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