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POTENTIAL OF PRINCIPLES OF LOCAL SELF�GOVERNANCE AUTONOMY:
APPROACHES TO DEFINITION

У результаті проведеного дослідження встановлено специфіку потенціалу суспільного феномену
місцевого самоврядування через застосування принципу організаційної, правової та фінансової
автономії, з використанням підходів методології теорії систем. Проаналізовано можливі методо�
логічні наслідки використання терміну "потенціал" як темпоральної характеристики розгортання
властивостей системи місцевого самоврядування. У сфері правового регулювання засад місцево�
го самоврядування доводиться необхідність впровадження пропорційного обсягу автономії, з дот�
риманням балансу між будь�якими несприятливими наслідками для держави і цілями, на досягнен�
ня яких спрямований принцип організаційної, правової та фінансової самостійності. Перспективи
подальших досліджень можуть стосуватися розроблення методологічних аспектів зарубіжного дос�
віду забезпечення збалансованого рівня автономії у представницьких органах самоврядних тери�
торіальних спільнот, з розробкою пропозицій щодо імплементації окремих елементів зарубіжного
досвіду правового регулювання.

The article examines the peculiarities of the potential of social phenomena in local self�government
through the application of the principle of organizational, legal, and financial autonomy and describes
the discrepancies in the current interpretation of autonomy. The goal of the research is to clarify the
problems related to the reasons for not using the potential of local self�government autonomy; to specify
the theoretical and methodological foundations of the study of ways to manage the potential of local
government autonomy, which will help address a number of complex issues related to the development
of practical recommendations. To determine the notion and identify the features of "potential" the authors
have used the methods of dynamic open systems. "Potential" in the research has been determined as
possibilities, abilities, supplies, and means that can be used to achieve certain aims while solving problems
at regional (local) level or effective solvation of local self�government problems. The researchers have
analysed possible methodological consequences of using the term "potential" as a temporal characteristic
of the development of the properties of the local self�government system. The research has also shown
the necessity of introducing a proportional amount of autonomy in the field of legal regulation of the
principles of local self�government. The authors have emphasized the need to keep to a balance between
any adverse consequences for the state and the goals aimed at achieving the principle of organizational,
legal and financial independence in introducing a proportional amount of autonomy. The article describes
the parties that have to be involved in the process of administering the potential of autonomy. Prospects
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Суттєвою перешкодою у використанні потенціалу

автономії місцевого самоврядування є правова невиз�

наченість у критеріях щодо питань місцевого значення.

Відсутність у публічному управлінні чіткого розмежуван�

ня між державними справами та питаннями, що нале�

жать до відання місцевого самоврядування, заважає

повноцінному використанню можливостей потенціалу

автономії місцевого самоврядування. Посадові особи

місцевого самоврядування часто стикаються з трудно�

щами в практичному застосуванні принципів автономії

місцевого самоврядування, оскільки не існує норматив�

но врегульованих способів її реалізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі аспекти автономії місцевого самоврядуван�

ня та наявної проблематики в її реалізації досліджува�

лися значною кількістю вітчизняних та зарубіжних дос�

лідників, серед них: Альфія Акмалова, Олександр Ба�

танов, Роберт Єнгібарян, Василь Борденюк, Олена Бо�

риславська, Володимир Вакуленко, Сергій Пушкаревсь�

кий, Катерина Ровинська, Катерина Сахарова, Мануела

Золлер�Вінклер та інші. Однак, попри значний інтерес

науковців до цієї проблематики, питання теоретико�ме�

тодологічних засад управління потенціалом місцевого

самоврядування досліджені не були. Проблематика уп�

равління потенціалом автономії місцевого самовряду�

вання до цього часу ще не була спеціальним предметом

наукового аналізу, що й зумовлює актуальність до�

слідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення підходів до визначен�

ня специфіки потенціалу принципів автономії місцевого

самоврядування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Після визначення місцевого самоврядування само�

стійним видом публічної влади у сфері публічно�право�

вих відносин наукові дослідження автономії місцевого

самоврядування набувають актуальності.

Особливого значення набуває необхідність визначен�

ня відповідної специфіки найбільш властивої для Украї�

ни моделі місцевого самоуправління. Невизначеність у

нашій державі з теорією походження місцевого самовря�

дування є однією з причин недосконалого правового вре�

гулювання обсягу автономії (самостійності) місцевого

самоврядування. Це, безумовно, впливає на об'єктивність

прогнозування соціально�економічного розвитку терито�

ріальних громад та виявлення потенціалу нових можли�

востей автономії місцевого самоврядування.

for further research may relate to the study of foreign experience to ensure a balanced level of autonomy
in the representative bodies of self�governing territorial communities, with the development of proposals
for the implementation of certain elements of foreign experience in domestic legal regulation.

Ключові слова: публічне управління та адміністрування, місцеве самоврядування, автономія місцевого
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Варто наголосити, що сучасний підхід до автономії

місцевого самоврядування є недосконалим, оскільки він

уможливлює елементи безконтрольності використання

її властивостей при прийнятті рішень уповноваженими

владними суб'єктами щодо добросовісності, обгрунто�

ваності, неупередженості та пропорційності. Пробле�

мою в цьому питанні є відсутність важелів впливу та кон�

тролю територіальної громади за прийняттям органа�

ми місцевого самоврядування рішень, зокрема, в питан�

нях відчуження об'єктів комунальної власності та ра�

ціонального використання коштів місцевого бюджету.

Методологія цього дослідження базується на сис�

темі загальнонаукових та спеціально�наукових методів,

що забезпечують об'єктивний аналіз досліджуваного

предмета: метод системного аналізу, логічний метод, по�

рівняльний метод, формально�юридичний метод, метод

експертних оцінок, статистичний метод.

Виходячи із векторів розвитку сучасної методології

науки, необхідно обрати цілісний комплекс теоретич�

них надбань теорії систем та теорії організацій.

Загальна теорія систем стверджує, що будь�який

розвиток — це адаптація до зовнішніх умов навколиш�

нього середовища. Професор Л.І. Євенко пише: "Управ�

ління організацією — це адаптація. Такий наріжний

камінь сучасної методології менеджменту. Ніщо в управ�

лінні не відбувається невмотивовано, все має свою при�

чину, все визначається архіскладним хитросплетенням

впливу багатьох змінних, зовнішнього і внутрішнього

середовища організації" [1, с. 14].

Методологія загальної теорії систем передбачає ви�

ділення причинно�наслідкових зв'язків і аналіз ресурс�

них потоків. Вона в рівній мірі може бути поширена на

всі наукові дисципліни, що відображають різні аспекти

функціонування соціальних систем. Іншими словами, під

час вивчення самоорганізації в соціальних системах

об'єктом дослідження виступає структура соціальних си�

стем, що адаптуються до умов зовнішнього середовища.

Предметом дослідження є адаптаційна поведінка систем

(відхилення параметрів від середньозважених показ�

ників). Методом дослідження є системний аналіз як са�

мостійна дисципліна зі своїм понятійним і методологіч�

ним апаратом. Теорія і практика соціального управління

свідчать про те, що сьогодні мова повинна йти не стільки

про систематизацію протиріч і інтересів, скільки про ме�

тодологію вивчення та систематизацію причин, які їх фор�

мують. Головна причина соціальних змін на будь�якому

системному рівні — ресурсні потоки [2, с. 126].

Місцеве самоврядування, як гарантований Консти�

туцією України окремий вид публічної влади у сфері пуб�

лічно�правових відносин, має свою систему, яка скла�

дається із елементів, визначених статтею 5 Закону Ук�

раїни "Про місцеве самоврядування в Україні".
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Не будучи частиною системи державного управлін�

ня, місцеве самоврядування формує власні системи, яд�

ром яких є відповідні територіальні громади. Система

місцевого самоврядування певної самоврядної території

є автономною і повністю незалежною від аналогічної

системи іншої самоврядної території.

У силу цього різні територіальні громади та їх власні

органи не характеризуються спільними системоутворю�

ючими ознаками і не можуть становити єдиної системи

[3, с. 358].

Система місцевого самоврядування є відкритою,

складною і нелінійною, вона складається з підсистем, а

її ціле є більшим суми частин і якісно відрізняється від

них. Таким чином, кожен елемент системи місцевого са�

моврядування (ст. 5 Закону України "Про місцеве са�

моврядування в Україні") має свою індивідуальну сис�

тему, за винятком головної посадової особи терито�

ріальної громади, яка в цьому статусі здійснює свої по�

вноваження одноосібно.

Місцеве самоврядування, будучи однією з форм

публічної влади, в питаннях реалізації владних адмі�

ністративних повноважень практично схоже з держав�

ним управлінням. Істотною відмінністю між даними фор�

мами публічної влади є структури управлінських зв'язків:

якщо в системі державного управління між її суб'єкта�

ми використовується лінійна або лінійно�функціональ�

на форма зв'язку, то між суб'єктами місцевого самовря�

дування використовуються функціональна та програм�

но�цільова (з матричною структурою) форми зв'язків.

Територіальна громада, як основний носій функцій

і повноважень місцевого самоврядування, є ядром

відповідної системи. Створення владних суб'єктів місце�

вого самоврядування походить саме від територіальних

громад, мешканці яких обирають членів (депутатів)

представницьких органів та головних посадових осіб те�

риторіальних громад.

Загальновизнаним є той факт, що кожен член

спільноти має значний потенціал, який часто перебуває

у "неактуалізованому" стані або не використовується

сповна через те, що люди не знають про свій потенціал

чи про хороші справи, на які його можна спрямувати.

Соціальна мобілізація націлена на розширення можли�

востей окремих осіб чи груп людей шляхом надання їм

навичок, необхідних для здійснення змін у їхніх грома�

дах. Соціальна мобілізація дозволяє людям розширю�

вати їхні можливості з точки зору трьох перспектив:

соціальної, фінансової та політичної [4, с. 226].

Управління є складним суспільним явищем, яке нау�

ка трактує як функцію організованих систем, що забез�

печує збереження їх структури, підтримання режиму

діяльності, реалізацію їх програм, досягнення їх мети.

Управління притаманне лише складним соціальним і

несоціальним динамічним системам, атрибутом яких є

самоуправління, тобто здатність до впорядкування си�

стеми, приведення її у відповідність до об'єктивної за�

кономірності, що діє в цьому середовищі, до оптимізації

функціонування системи [5, с. 7—8].

В Україні у значенні місцевого самоврядування

замість поняття "муніципальний" вживається термін "ко�

мунальний". Водночас у смисловому значенні комуналь�

ної власності територіальних громад у наукових дослі�

дженнях або в контексті правової навчальної дисциплі�

ни "Муніципальне право" слово "муніципальний" в нашій

країні також застосовується. Одним з системоутворю�

ючих інструментів муніципального менеджменту, який

дозволяє забезпечувати ефективний розвиток адміні�

стративно�територіальних одиниць базового рівня (те�

риторіальних громад) у напрямі досягнення обгрунто�

ваних цілей та завдань в умовах змінюваного зовнішнь�

ого і внутрішнього середовища на основі раціонально�

го використання конкурентних переваг та всіх складо�

вих його соціально�економічного потенціалу, є страте�

гічне управління. Процес стратегічного управління спря�

мований на досягнення цілей розвитку територіальних

громад і передбачає здійснення комплексу управлінсь�

ких операцій та застосування спеціального організа�

ційно�економічного інструментарію.

З позиції системного підходу можна розглянути по�

тенціал автономії місцевого самоврядування як су�

купність невикористовуваних нематеріальних ресурсів

кожним суб'єктом місцевого самоврядування. Універса�

лістська парадигма дозволяє врахувати вплив зовнішніх

факторів на можливість використання потенціалу авто�

номії місцевого самоврядування. Діяльнісний підхід об�

грунтовується тим, що потенціал має суб'єктивний вимір.

Специфічні риси фази "структурної кризи" (за тер�

мінологією В.І. Пантіна) можуть долатися засобами, що

притаманні феномену місцевого самоврядування, а саме:

через застосування принципів організаційної, правової

та фінансової автономії. Їх потенціал гнучкості (за умови

доцільного застосування) може виступити потужним

інструментом адаптації наявної системи місцевого само�

врядування до вимог світу, що динамічно змінюється.

Багатовимірний комплекс властивостей принципу ав�

тономії місцевого самоврядування можна розглядати як

певний сукупний потенціал, що реалізовується з плином

часу. Вважаємо необхідним здійснити аналіз можливих

методологічних наслідків використання терміну "потен�

ціал" як темпоральної характеристики розгортання власти�

востей суспільного феномену місцевого самоврядування.

Згідно з класичним усталеним визначенням, "потен�

ціал — джерела, можливості, засоби, запаси, які мо�

жуть бути використані для вирішення певної задачі; до�

сягнення певної мети; можливості окремої особи, су�

спільства, держави у певній області" [6, с. 245]. З по�

зицій телеологічного підходу, який найбільшою мірою

відповідає діяльнісній сутності людини, "джерела, мож�

ливості, засоби, запаси" розглядаються у контексті ціле�

покладальної діяльності.

У зв'язку з вищевикладеним, видається очевидним,

що властивості потенціалу повинні відбивати аспекти та

механізми досягнення мети. Цитоване визначення

фіксує ключові властивості потенціалу як такого, і

ступінь та повнота їх реалізації за шкалою часу визна�

чатиме темпоральні рамки формування очікуваного

рівня суспільного розвитку.

Як свідчить здійснений аналіз, термін "потенціал"

має багато визначень. Найбільш доречним у смислово�

му значенні для застосування у цьому дослідженні сло�

ва "потенціал" є: можливості, наявні сили, запаси та за�

соби, які можуть бути використані для досягнення пев�

них цілей у вирішенні питань місцевого значення (у ло�

кальному значенні) або ефективного виконання завдань

місцевого самоврядування (у глобальному значенні).
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Кійосакі сказав: "Слово "неможливо" блокує ваш потен�

ціал, у той час як запитання "Як мені це зробити?" зму�

шує мозок працювати на повну котушку" [7]. Отже, на�

явний потенціал не завжди може бути використаний

внаслідок його прихованості.

У цьому дослідженні потенціал розглядається як

можливість реалізації одного з основних принципів

місцевого самоврядування — правової, організаційної

та матеріально�фінансової самостійності.

До управління потенціалом автономії мають залу�

чатися всі елементи системи місцевого самоврядуван�

ня (територіальна громада, органи та посадові особи

місцевого самоврядування, органи самоорганізації на�

селення).

Розглядаючи принцип правової, організаційної та

матеріально�фінансової самостійності в якості обов'яз�

кового атрибуту існування місцевого самоврядування,

варто звернути увагу на наявну зараз певну його недо�

сконалість у частині забезпечення пропорційності (дот�

римання необхідного балансу між будь�якими неспри�

ятливими наслідками для держави і цілями, на досяг�

нення яких спрямована автономія).

Іншою проблемою у використанні потенціалу са�

мостійності місцевого самоврядування є відсутність

контролю, як з боку держави, так і з боку зацікавле�

них осіб, зокрема, мешканців територіальної грома�

ди. Як відомо, всі власні (самоврядні) повноваження

місцевого самоврядування фактично здійснюються

через органи та посадових осіб місцевого самовря�

дування, які в цих питаннях наділенні дискреційними

повноваженнями (прийняття рішень на власний роз�

суд). Але владні суб'єкти місцевого самоврядування

не завжди здатні та мотивовані на прийняття ефек�

тивних рішень в інтересах відповідних територіальних

громад. Відсутність реальних важелів контролю за

здійсненням органами та посадовими особами місце�

вого самоврядування самоврядних повноважень доз�

воляє їм іноді безвідповідально ставитися до прий�

няття найважливіших для територіальної громади

рішень.

Проте є й протилежні приклади, коли відсутність

нормативно врегульованих способів використання ав�

тономії місцевого самоврядування заважає у прийнятті

рішень і здійсненні повноважень органами місцевого са�

моврядування.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження було здійс�

нено розробку підходів до визначення потенціалу прин�

ципів автономії місцевого самоврядування, а саме:

— встановлено специфіку потенціалу суспільного фе�

номену місцевого самоврядування через застосування

принципів організаційної, правової та фінансової авто�

номії;

— уточнено стан проблем, пов'язаних з використан�

ням потенціалу принципів автономії місцевого самовря�

дування, частину яких зумовлено факторами недостат�

нього рівня фахової підготовки посадових осіб місце�

вого самоврядування (здебільшого виборних посад);

— виявлено комплекс пріоритетних напрямів роз�

витку нормативно�правового регулювання принципів

автономії місцевого самоврядування, зокрема наго�

лошено на доцільності забезпечення пропорційності

при визначенні меж правової, організаційної та мате�

ріально�фінансової самостійності, орієнтованих на

повноцінне існування системи місцевого самовряду�

вання та ефективне виконання її суб'єктами покладе�

них на них функцій та повноважень при забезпеченні

контролю за діяльністю владних суб'єктів щодо за�

побігання зловживанню адміністративними повнова�

женнями.

Перспективи подальших досліджень можуть стосу�

ватися розроблення методологічних аспектів зарубіж�

ного досвіду забезпечення збалансованого рівня авто�

номії у представницьких органах самоврядних терито�

ріальних спільнот, з розробкою пропозицій щодо імпле�

ментації окремих елементів зарубіжного досвіду пра�

вового регулювання.
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