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І. Вступ0

Побудова демократичної, соціальної,
правової держави зумовило потребу прове-
дення в Україні цілеспрямованої трансфор-
мації як суспільства, так і управління ним з
урахуванням його нових якостей.

Багатоманітність факторів історичного,
політико-правового, соціально-економічного,
географічного, культурологічного та іншого
характеру, безпосереднього та опосередко-
ваного впливу, що визначають природу міс-
цевого самоврядування, свідчить про те, що
місцеве самоврядування є одним із найсупе-
речливіших політико-правових та соціально-
економічних явищ. Як суспільна реальність
місцеве самоврядування стало об’єктом низ-
ки галузей знань, які останнім часом інтенси-
вно оформлюються як самостійні науки.

Тому є актуальними пошуки такої органі-
зації системи органів місцевого самовряду-
вання, принципів і методів їх діяльності, які,
враховуючи українські самоврядні традиції,
історичні особливості територіального роз-
витку та світовий досвід, забезпечили б єв-
ропейські стандарти надаваних органами
місцевого самоврядування послуг і розвиток
людини як особистості.

Діяльність органів місцевого самовряду-
вання пов’язана із: законотворчими проце-
сами в державі; вирішенням щоденних про-
блем громадян; територіальною організацією
влади; здійсненням державної регіональної
політики; питаннями національної безпеки
держави; іншими проблемами. Відзначені
аспекти зумовили вивчення місцевого само-
врядування рядом наук, серед яких управ-
ління, теорія держави і права, конституційне
право, регіональна економіка тощо.

У зв’язку з цим варто відзначити наукові
дослідження таких аспектів місцевого само-
врядування: історико-правових (В. Горбачов,
С. Стременовський, О. Шиба); загальнотеоре-
тичних (С. Шевчук); конституційно-правових
(М. Баймуратов, В. Баранчук, Г. Барчук, О. Ба-
танов, І. Бодрова, В. Скрипничук, Т. Смирнов,
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П. Ткачук); управлінських (А. Гошко, В. Гри-
гор’єв, О. Мечинський, О. Титаренко, А. Фран-
цуз, Ю. Шаров); цивільно-правових (Р. Гринюк,
В. Устименко та ін.) [2, c. 12].

Такий широкий інтерес зумовлюється на-
самперед суспільно-політичною та юридич-
ною значущістю місцевого самоврядування
для розвитку держави в цілому та грома-
дянського суспільства зокрема.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – охаректеризувати організа-

ційно-функціональний напрям реалізації
органів місцевого самоврядування в Україні.

ІІІ. Результати
Досліджуючи зміст поняття місцевого

самоврядування, його розвиток і вдоскона-
лення, російський учений Л. Веліхов наво-
дить три, на його думку, найпоширеніші в
європейській науковій літературі визначення
місцевого самоврядування. Перше – визна-
чення відомого німецького вченого Г. Єллі-
нєка: “Самоврядування – це державне управ-
ління через посередництво осіб, які не є
професійними державними особами, управ-
ління, яке на противагу державно-бюрокра-
тичному є управлінням через посередницт-
во самих зацікавлених осіб”. Друге – росій-
ського державознавця Н. Лазаревського, яке
було дуже поширеним у земських колах:
“Місцеве самоврядування – децентралізо-
ване державне управління, де самостійність
місцевих органів забезпечена системою та-
кого роду юридичних гарантій, які, створюю-
чи дійсність децентралізації, разом з тим
забезпечують і тісний зв’язок органів місце-
вого самоврядування з певною місцевістю і
її населенням”. Третє – англійських теоре-
тиків місцевого самоврядування І. Редліха
та П. Ашлея: “Місцеве самоврядування – це
здійснення місцевими жителями чи їх пред-
ставниками тих обов’язків і повноважень, які
їм надані законодавчою владою чи які на-
лежать їм по загальному праву” [4, с. 235].
Безумовно, визначення змісту поняття
“місцеве самоврядування” безпосередньо
пов’язане з розумінням суті місцевого само-
врядування. Як не парадоксально, але в
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цьому відношенні суспільна наукова думка
поділилась на кілька напрямів, у надрах
яких викристалізувалися теорії місцевого
самоврядування.

Сьогодні під самоврядуванням розуміють
або автономне функціонування будь-якої
організаційної системи чи підсистеми управ-
ління справами територіальної спільноти,
організації чи колективу, самостійно здійс-
нюване їх членами через виборні органи чи
безпосередньо [5, с. 311].

Поняття “місцеве самоврядування” в су-
часній Україні тісно пов’язане з поняттям
“держава”, тому що місцеве самоврядуван-
ня, відповідно до чинної Конституції, є од-
ним з елементів політичної системи, у ціло-
му призначеної для реалізації принципу на-
родовладдя.

Отже, сучасне розуміння місцевого са-
моврядування формувалося протягом бага-
тьох років у теоретичних конструкціях нау-
кових праць. Набуваючи сучасного консти-
туційно-правового змісту, воно еволюціону-
вало, відповідно відображаючись у поло-
женнях нормативно-правових актів. І хоча
законодавець кожної держави намагався
закріпити окремі особливості свого розумін-
ня поняття “місцеве самоврядування”, не-
змінною залишалась основна його ідея в
усіх визначеннях – територіальна спільнота
безпосередньо або через свої виборні орга-
ни самостійно вирішує питання, що виника-
ють на місцевому рівні.

Організаційно-функціональна структура
системи місцевого самоврядування – це
організована відповідно до системи цілей і
функціонально залежна сукупність структу-
рних елементів, які разом забезпечують ре-
алізацію функцій місцевого самоврядуван-
ня. Кожна складова системи органів місце-
вого самоврядування, тобто кожна його
ланка, має свої специфічні властивості,
водночас вони мають і спільні ознаки.

Функції місцевого самоврядування є ос-
новним фактором, що детермінує структуру
органів місцевого самоврядування. У кожній
функції закладено певні зв’язки, які разом зі
змістом функції, що виражає характер
управлінського впливу, зумовлюють методи
діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня [2, c. 69–72]. Функції місцевого самовря-
дування розподіляються між територіаль-
ною громадою та органами місцевого само-
врядування. Тому говорять про функціона-
льну структуру системи органів місцевого
самоврядування. Зазначимо, що розмежу-
вання функцій, спираючись на принцип суб-
сидіарності, між державними органами та
органами місцевого самоврядування є не-
обхідною умовою створення ефективної си-
стеми управління. Органи місцевого само-
врядування функціонують як відособлено,
так і в тісній взаємодії.

У другому випадку говорять про функціо-
нальні системи. Взаємодія функціональних
систем місцевого самоврядування відбува-
ється на принципах мультипараметричності
й багатозв’язності. Причому, якщо перший
принцип визначає їх узагальнену дію, вка-
зуючи, що результат діяльності якоїсь однієї
функціональної системи впливає на резуль-
тати дій інших систем, то другий принцип
визначає метод саморегуляції. Як відомо,
результат дії будь-якої функціональної сис-
теми місцевого самоврядування можна опи-
сати системою параметрів. Принцип багато-
зв’язної взаємодії стверджує, що зміна од-
ного параметра діяльності функціональної
системи призводить до зміни інших параме-
трів.

Функціонування системи місцевого само-
врядування являє собою узгоджену інтегра-
тивну взаємодію по горизонталі і вертикалі
різних функціональних систем. Порушення
цієї інтеграції призводить до дестабілізації
системи місцевого самоврядування і її руй-
нації. У системі місцевого самоврядування
взаємодія різних функціональних систем
відбувається на основі принципу їх ієрархії,
який полягає в тому, що в кожен часовий
проміжок діяльність системи місцевого са-
моврядування визначається домінуючою на
цей час функціональною системою, віднос-
но якої всі інші функціональні системи вибу-
довуються залежно від значущості [2, c. 74].

Організаційно-функціональні принципи
діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня визначаються як особливостями структу-
рно-організаційної будови органів місцевого
самоврядування, так і специфікою функціо-
нування всієї системи органів місцевого са-
моврядування. Всі принципи місцевого са-
моврядування становлять певну систему.
Ця система не може бути повною, оскільки
значення і роль місцевого самоврядування
в житті суспільства постійно зростає, уріз-
номанітнюються його функції, а це може
ускладнювати саму систему принципів.

Організаційно-функціональні принципи і
методи, які використовують сучасні органи
місцевого самоврядування у процесі своєї
діяльності, виокремлювалися і формували-
ся на основі досвіду, здобутого в науці
управління загалом.

Оскільки під управлінням у найширшому
значенні розуміють прийняття рішень та їх
виконання в найрізноманітніших сферах
життєдіяльності, то ми, враховуючи це, ста-
вимо за мету виявити особливості форму-
вання організаційно-функціональних прин-
ципів і методів діяльності органу управління
в сучасних концепціях місцевого самовря-
дування.

Організаційно-функціональні принципи і
методи діяльності органів управління знай-
шли відображення і в сучасних концепціях
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місцевого самоврядування. Вони перегуку-
ються з організаційно-функціональними
принципами й методами діяльності органів
державного управління. Пояснення цьому
явищу спробував дати Б. Андресюк, який
констатує, що і системне управління, яке
спирається на владні інститути, і місцеве
самоуправління мають спільну соціальну
мету – найбільш ефективне управління пуб-
лічними справами. При цьому він підкрес-
лює, що різниця полягає лише в методах
управління цими процесами: якщо держав-
не управління, незалежно від характеру по-
літичної влади і типу правління, будується
за схемою субординації, підпорядкованості
нижчого рівня вищому, то самоуправління

ґрунтується на безпосередньому представ-
ництві інтересів місцевої громади та тери-
торії і в цьому аспекті підпорядковане самій
громаді [3, с. 14].

Зазначимо, що спільними для всіх сучас-
них концепцій та уявлень про державу є ідеї
оптимальності й ефективності управління
економікою, раціональної організації систе-
ми управління. Саме тому низка організа-
ційно-функціональних принципів і методів
діяльності самоврядного органу, яка висвіт-
люється в цих концепціях, використовується
в сучасних умовах місцевим самоврядуван-
ням. У таблиці наведено такі найголовніші
організаційно-функціональні принципи і ме-
тоди.

Таблиця
Організаційно-функціональні принципи і методи

Концепції місцевого самоврядування
Організаційно-функціональні принципи і методи

концепцій місцевого самоврядування,
які можуть бути використані самоврядними органами України

Теорія вільної громади Принцип максимально можливого невтручання держави у справи гро-
мади і в діяльність органу місцевого самоврядування, якщо вона здійс-
нюється згідно із законодавством

Господарська теорія Принцип відсутності нагляду держави над господарськими справами
місцевого значення, які є у віданні місцевого самоврядування

Юридична теорія, або теорія самоврядних
одиниць як юридичних осіб

Принцип виборності членів органів самоврядування

Політична теорія Принцип розмежування повноважень державних органів влади й органів
місцевого самоврядування

Державна теорія Принцип самостійності самоврядних територій

Як бачимо, наведені в таблиці сучасні
теорії місцевого самоврядування завдяки
своїм генетичним особливостям дають змогу
запозичити окремі організаційно-функціо-
нальні принципи і методи, які можуть бути
використані самоврядними органами Украї-
ни в наш час. До цих принципів можна дода-
ти принцип добровільності делегованих по-
вноважень, згідно з яким органи місцевого
самоврядування мають право як погоджува-
тись на передачу їм повноважень органів
державної влади, так і відмовлятись від
будь-якого з делегованих повноважень ор-
ганів виконавчої влади [2, c. 77–88].

Отже, принципи місцевого самовряду-
вання – це зумовлені природою місцевого
самоврядування основоположні витоки та
ідеї, які покладено в основу організації та
діяльності територіальної громади, органів,
які формуються громадами. Вони відобра-
жають вимоги об’єктивної закономірності й
тенденції розвитку місцевої влади і мають
такі характерні ознаки:
– зумовлюють побудову та функціонуван-

ня муніципальної влади. Оскільки вони є
теоретичною основою муніципального
розвитку, то їх вивчення сприяє з’ясу-
ванню конституційно-правової суті міс-
цевого самоврядування, його специфіч-
них рис та ознак;

– виступають як критерій оцінювання дію-
чої системи місцевого самоврядування:
наскільки вона відповідає началам та

ідеям, що виражені в принципах місце-
вого самоврядування;

– відображаючи суть та основні риси міс-
цевого самоврядування, сприяють збе-
реженню правонаступності та розвитку
інститутів місцевого самоврядування;

– закріплені в Європейській хартії місце-
вого самоврядування, яка виступає пра-
вовою базою для муніципального зако-
нодавства держав – членів Ради Євро-
пи.
Отже, реалізація принципів місцевого

самоврядування забезпечується не лише їх
правовим закріпленням у законодавстві,
статутах територіальних громад, але є са-
мою суттю конституційного ладу Української
держави.

З’ясування змісту та ролі функцій само-
врядування неможливе без усвідомлення
суті не тільки організаційно-функціональних
принципів, а й методів діяльності органів
місцевого самоврядування.

Викликає інтерес і підхід до класифікації
проблем місцевого самоврядування, запро-
понований Р. Шинкаренком і Т. Бровком.
Зазначимо, що вони зосередили свою увагу
в основному на колі проблем, які, власне,
повинно вирішувати місцеве самоврядуван-
ня: забезпечувати високу якість навколиш-
нього середовища (контролювати роботу
потенційно небезпечних підприємств хіміч-
ної промисловості, стимулювати впрова-
дження екологічно чистих технологій); спри-
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яти збереженню соціокультурної специфіки і
цілісності регіону; проводити відповідну по-
требам регіону демографічну політику; за-
безпечувати соціально-економічний розви-
ток території [6, с. 208–209].

Аналіз літератури засвідчує, що пробле-
ми місцевого самоврядування, дослідження
яких найчастіше стосується діяльності са-
моврядних органів та принципів і методів,
можна умовно звести в чотири основні гру-
пи: політико-правові проблеми; економічні
проблеми; соціальні проблеми; регіональні
проблеми.

Як відомо, незалежність місцевого само-
врядування визначається його правовою
фінансовою та організаційно-кадровою не-
залежністю. З іншого боку, фінансове за-
безпечення місцевого самоврядування де-
термінує не тільки значення місцевих орга-
нів влади для держави, а і їх структуру та
принципи і методи діяльності. Від рівня роз-
витку матеріально-фінансової бази місцево-
го самоврядування залежить виконання ним
своїх функцій. Отже, актуальність вивчення і
вирішення соціально-економічних проблем
місцевого самоврядування є очевидною.

Здійснений нами аналіз законодавства
дав змогу виявити, що процес перебудови
місцевої влади в Україні на засадах само-
врядування територіальних громад харак-
теризується відсутністю чітко окреслених
повноважень у бюджетній сфері, у сфері
управління комунальним господарством і
майном, у сфері контролю за діяльністю мі-
сцевих державних адміністрацій та ін.

У науковій літературі неодноразово обго-
ворювався світовий досвід, який показує,
що консолідований бюджет між державою і
місцевим самоврядуванням має розподіля-
тися мінімум за пропорцією 50:50. У держа-
вах з розвиненим самоврядуванням на міс-
цях залишається понад дві третини всіх ко-
штів, решта надходить державі для фінан-
сування загальнодержавних програм (обо-
рона, атомна енергетика, освоєння космосу
тощо). У Франції, наприклад, частка місце-
вих бюджетів сягає 60% загального обсягу
всіх бюджетних витрат, в Україні – тільки
38%.

Сьогодні важко переоцінити роль органів
місцевого самоврядування, яку вони можуть
відіграти у вирішенні економічних проблем
шляхом сприяння створенню нових форм
господарювання і малого бізнесу. На нашу
думку, ця роль зможе виявитися насампе-
ред у роздержавленні і приватизації об’єктів
місцевого господарства в цілому і комуна-
льної власності зокрема; наданні фінансової
допомоги малому і середньому бізнесу;
створенні цільового фонду підтримки мало-
го і середнього бізнесу; наданні пільгових
кредитів та інших коштів (пожертвування
великих підприємств регіону, добровільні

внески підприємців, громадян та ін.) для
створення мережі малих підприємств соціа-
льно-економічної інфраструктури; наданні
допомоги в оренді приміщень; наданні ауди-
торських, юридичних та інформаційних по-
слуг; створенні ринкової інфраструктури для
малого та середнього бізнесу.

За таких умов співпраці органів місцевого
самоврядування із суб’єктами малого і се-
реднього бізнесу можна сподіватися на по-
повнення місцевого бюджету за рахунок ча-
стки від доходів місцевого господарства. Це
означає, що можна буде витрачати більше
коштів на покращення середовища життєді-
яльності населення [2, c. 182–186].

Співпраця органів місцевого самовряду-
вання із суб’єктами малого і середнього біз-
несу буде ефективнішою, якщо розмір опла-
ти праці та матеріального заохочення пра-
цівників апарату виконавчої влади прямо
залежитиме від кінцевих результатів госпо-
дарської діяльності регіону (території).

Важливими є проблеми ринкових пере-
творень на рівні місцевого самоврядування.
До цих проблем можна віднести проблеми
створення ринку землі в містах, проблеми
забезпечення інноваційних процесів у сис-
темі управління територіальними утворен-
нями – містами і селами, проблеми розвитку
ринку муніципальних паперів тощо.

Ефективність діяльності органів місцево-
го самоврядування найчастіше оцінюють по
тому, як вони вирішують соціальні пробле-
ми. Саме тому до соціальних проблем міс-
цевого самоврядування зараховують на-
самперед проблеми, пов’язані зі створенням
належних умов життєдіяльності населення.
Вони повинні вирішуватися за допомогою
органів місцевого самоврядування у процесі
їх функціонування. Найгострішими з них є
проблеми забезпечення місцевою владою
повних і своєчасних соціальних виплат,
проблеми соціального захисту населення та
проблеми розвитку соціальної інфраструк-
тури (житлового будівництва, освіти, охоро-
ни здоров’я і громадського порядку тощо).
Саме органи місцевого самоврядування по-
винні забезпечувати розвиток соціальної
інфраструктури на підвідомчій території,
оскільки вони найбільш наближені до насе-
лення і мають безпосередній зв’язок з тери-
торіальною громадою; наділені широкими і
різноманітними повноваженнями у сфері
реалізації й охорони прав громадян; воло-
діють необхідними формами, засобами, ме-
тодами роботи, законодавчо визначеною,
матеріально-фінансовою базою, що дає їм
змогу цілеспрямовано проводити заходи
соціального, економічного характеру, які
спрямовуються на забезпечення прав і сво-
бод громадян.

На нашу думку, органи місцевого само-
врядування мають займатися розвитком
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соціальної інфраструктури місцевого зна-
чення. За розвиток мережі об’єктів соціаль-
ної інфраструктури регіонального і загаль-
нодержавного значення повинна відповіда-
ти держава.

Дослідження соціальних проблем місце-
вого самоврядування та пошук шляхів їх
вирішення особливо актуалізувалися остан-
німи роками.

На сьогодні в основному уже створено
правове поле для забезпечення населення
різноманітними послугами. Міста викорис-
товують це правове поле максимально
шляхом налагодження активних зовнішньо-
торговельних зв’язків, у тому числі і з зару-
біжними партнерами. Саме можливість на-
давати послуги на рівні європейських стан-
дартів у містах для задоволення інтелекту-
альних і культурних потреб населення окре-
слює вигідні сторони держави у її взаємо-
відносинах з громадянами. Враховуючи це,
міста намагаються вирішити низку проблем
у сфері надання комунальних послуг, розви-
тку архітектурної забудови центральної час-
тини міста та його околиць, обслуговування
закладів соціальної сфери, забезпечення
безперебійного функціонування транспорту,
зв’язку, медичного обслуговування, розвит-
ку культури й освіти, охорони правопорядку
тощо.

Таким чином, прагнучи вирішити найва-
жливіші проблеми жителів міста, виконавчі
органи міських рад одночасно вирішують і
властиві різним містам специфічні пробле-
ми, які пов’язані з особливостями його істо-
ричного розвитку, сучасними процесами
приватизації та розвитку ринкових відносин,
а також процесами демократизації.

Безумовно, органи місцевого самовряду-
вання в Україні мають відігравати, як і ана-
логічні органи європейських держав, вирі-
шальну роль у забезпеченні економічного
благополуччя і належних умов життєдіяль-
ності населення. Ось чому не можна зволі-
кати з вирішенням соціально-економічних
проблем місцевого самоврядування. Їх ус-
пішне і своєчасне вирішення – запорука не
тільки благополуччя населення, а й націо-
нальної безпеки України. Для побудови но-
вого ефективного суспільства в незалежній
Україні визначальне значення має поліп-
шення управління територіальними суспіль-
ними системами, в тому числі територіаль-
ними громадами. Вирішення цього завдання
вимагає підвищення ефективності діяльнос-
ті органів місцевого самоврядування.

Важливо приділяти увагу вдосконаленню
таких інструментів стратегічного управління,
як: програми і стратегії розвитку територіа-
льних громад, генеральні плани розвитку
населених пунктів та інші документи. Під-
вищення ефективності діяльності органів
місцевого самоврядування передбачає змі-

цнення економіки України, удосконалення
регіональної політики та адміністративно-
територіального поділу держави.

Існуюча організація територіального уст-
рою та системи місцевого самоврядування
має недоліки, що істотно впливають на
ефективність управлінської діяльності, а
саме:
– регіональний та місцевий рівень управ-

ління склався відповідно до адміністрати-
вного устрою України початку 1930-х рр. в
інтересах централізованого управління.
Значна частина самоврядних одиниць
(сіл, селищ, міст районного значення)
позбавлена необхідних фінансово-
економічних ресурсів для свого існуван-
ня;

– не узгоджена система адміністративно-
територіальних одиниць з конституцій-
ним визначенням суб’єкта місцевого са-
моврядування – територіальної грома-
ди: у межах одних населених пунктів пе-
ребувають інші населені пункти, терито-
ріальні громади яких є самостійним
суб’єктом місцевого самоврядування
(наприклад, у м. Львів – Брюховичі,
Винники, Рудно);

– не сформована економічна база органів
місцевого самоврядування для надання
повноцінних громадських послуг.
Ставши на позиції Хартії, ми маємо роз-

межувати функції та повноваження місцевих
влад залежно від рівня адміністративно-
територіальних одиниць, до яких вони на-
лежать, поклавши в основу ефективне ви-
конання функцій і раціональне використання
ресурсів, тобто фактично принцип субсидіа-
рності. Цей шлях потребує внесення змін до
Конституції України, прийняття нового Зако-
ну “Про місцеве самоврядування в Україні”
та внесення змін до ряду інших чинних за-
конів. Проте, на нашу думку, цей шлях про-
дуктивніший з погляду ефективного управ-
ління [21, c. 280–283].

У найближчій перспективі повинна акти-
вно впроваджуватися в життя політика ін-
форматизації, яка передбачає формування
об’єктивної інформації щодо реального ста-
ну економічного, науково-технічного, полі-
тичного, соціального та культурного розвит-
ку міста і спрямована на оптимізацію управ-
лінських рішень щодо вирішення загально-
міських проблем, а крім того, на інформу-
вання населення з питань, що виникатимуть
у людей при здійсненні виробничих обов’яз-
ків і в приватному житті.

Крім цього, міська інформаційна політика
повинна спрямовуватися на створення умов
для інтеграції міст України в загальнодер-
жавний і світовий інформаційний простір
відповідно до сучасних тенденцій інформа-
ційної геополітики. Найбільш значущий для
міста напрям здійснення перспективної по-
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літики інформатизації міста – це інформати-
зація управління міським господарством.

Упровадження нових методів управління
на місцевому рівні вимагає нових дослі-
джень, апробації практикою, запозичення
досвіду розвинених демократичних сус-
пільств. Без цього неможливі успіхи в місце-
вому самоврядуванні. Саме тому це за-
вдання потрібно вирішити в максимально
короткі строки.

IV. Висновки
Отже, важливим завданням є пошук но-

вих форм і методів функціонування місцево-
го самоврядування у світлі реформування
економіки в напрямі побудови ринкового
господарства. Наслідком реформування
економіки, безумовно, стане втрата старих
основ управління. Це стосується і місцевого
самоврядування.

Серед причин, що зумовлюють неефек-
тивну діяльність органів місцевого самовря-
дування, можна назвати:
– несформованість фінансово-економічної

бази місцевого самоврядування, а отже,
економічну слабкість територіальних
громад і, відповідно, відсутність необ-
хідних ресурсів у органів місцевого са-
моврядування для виконання ними за-
кріплених законом функцій;

– суперечливе законодавство, яке форму-
валося, виходячи з різних концепцій мі-
сцевого самоврядування. Об’єднуваль-
ним началом цих законів є муніципаль-
ний патерналізм, а не створення умов
для самореалізації громадян через уз-
годжене функціонування механізмів са-
моорганізації і самоуправління соціаль-
них організмів;

– низька правова культура працівників
органів місцевого самоврядування і
державних службовців (у сфері місцево-
го самоврядування діє понад дві тисячі
актів виконавчої влади, і для їх належ-
ного виконання потрібні не тільки відпо-
відні суспільно-політичні умови, а і знан-
ня) та невміння користуватися новими
методами в управлінні (стратегічним
плануванням, програмно-цільовими ме-
тодами тощо);

– відсутність умов для безпосередньої
участі громадян у вирішенні місцевих
проблем та діалогу муніципальної влади
з ними;

– невідповідність використовуваних орга-
нами місцевого самоврядування методів
принципам узгодження функціонування
механізмів самоорганізації, самоуправ-
ління та державного управління.
Перелік причин можна, звичайно, продо-

вжити, але на ці основні припадає левова

частка зумовлення неефективності діяльно-
сті органів місцевого самоврядування. От-
же, пошук шляхів підвищення ефективності
діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня є надзвичайно актуальним завданням
сьогодення. Дослідженнями, які мають на
меті вирішити цю проблему, займаються як
науковці, так і спеціалісти-управлінці.

Таким чином, оскільки служба в органах
місцевого самоврядування дійсно має своє-
рідні особливості з огляду на саму природу
місцевого самоврядування, то вона повинна
ґрунтуватися на розширеній палітрі основ-
них принципів, підходів, нормативів порів-
няно з державною службою. Крім того, вона
вимагає посиленої уваги і контролю як з бо-
ку громадськості, так і з боку вчених, від
яких залежить розроблення наукових основ
діяльності службовців органів місцевого са-
моврядування у перспективі. Отже, страте-
гічне управління, програми соціально-
економічного розвитку, моделі розвитку не-
обхідно використовувати як інструменти:
без них неможливо ефективно управляти
територіальним розвитком, сприяти реалі-
зації регіональної політики тощо.
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