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а та кож зазна чається, що Ук раїна знач но відстає від роз ви ну -
тих країн за кількістю впро ва д же них роз ро бок, про да них
ліцензій то що, і цей роз рив у сфері на уко во*технічної діяль -
ності постійно зро с тає. Водночас підкрес люється, що Ук раїна
має ва гомі об’єктивні пе ре ду мо ви фор му ван ня стра тегії дов -
го ст ро ко во го на уко во*технічно го роз вит ку. Про це свідчить
на явність ви со кок валіфіко ва них на уко вих кадрів, су час ної
ме режі на уко вих і ви щих на вчаль них за кладів. За рівнем підго -
тов ки на уко во*технічних кад рів, фахівців ви щої кваліфікації
Ук раїна на ле жить до провідних дер жав світу. Пре зи дент
Національ ної ака демії на ук Ук раїни, ака демік Б. Є. Па тон
в статті «Рівень на уки — об лич чя дер жа ви» підкрес лює не -
обхід  ність ви ко ри с тан ня на уко вого до ро бку і за зна чає, що зу -
сил ля вче них ма ють бу ти спря мо вані на на уко ве за без пе чен -
ня пер шо чер го вих за ходів що до стабілізації суспільно*еко -
логічно го ста ну, пе рехід еко номіки на інно ваційний шлях роз -
вит ку1. Це сто сується і юри дич ної на уки, яка ак тив но впли ває
на за ко но твор чий про цес, фор му ван ня пра во вої свідо мості
гро ма дян, підви щен ня ав то ри те ту на шої дер жа ви у світо во -
му співто ва ристві. 

Роз ви ток юри дич ної на уки су про во д жується ви дан ням
знач ної кількості за конів та інших нор ма тив но*пра во вих актів,
які, з одного боку, закріплю ють  різні фор ми пра во во го ре гу -
лю ван ня на уко вої і на уко во*технічної діяль ності, дер жав ної
підтрим ки на уки в Ук ра їні, ор ганізаційні за са ди на уко вих
досліджень, пра во вий ста тус на уковців,  а з іншого — ре гу лю -
ють всі на прями суспільної та дер жав ної діяль ності. До стат ньо
звер ну ти ува гу на те, що за 10 років не за леж ності прий ня то
близько 1800 за конів, се ред яких ряд клю чо вих.

На жаль, не мож на ска за ти, що за ко ни цілком відповіда -
ють ви мо гам жит тя, на леж ним чи ном вра хо ву ють еко номічні,
соціальні, політичні, де мо графічні та інші чин ни ки. Не завжди
про гно зу ють ся наслідки та ких за конів. Нерідко відомчі
інструкції «підправ ля ють» і Кон сти туцію, і за ко ни. А це пев -
ною мірою пов’яза не з не на леж ним рівнем пра во вої куль ту -
ри дер жав но го апа ра ту.

1 Уря до вий кур’єр. – 1999. – 17 бе рез ня.
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Сутність та ме та на уки по ля гає в пізнанні за ко номірно с -
тей та вла с ти во с тей роз вит ку при ро ди, суспільства і лю ди ни,
со ці аль ної і ду хов ної сфер, ма теріаль но го ви роб ництва і са мо -
ре алізації осо би с тості. Особ ли во го зна чен ня наука на бу ває в су -
час них умо вах, умо вах фор му ван ня соціаль ної, де мо кра тич ної,
пра во вої дер жа ви, ко ли Ук раїна спря мо вує ак тивні зу сил ля на
за без пе чен ня еко номічно го зро с тан ня, всебічної охо ро ни прав,
сво бод лю ди ни. То му не ви пад ко во у по сланні Пре зи ден та Ук -
раїни до Вер хов ної Ра ди Ук раїни «Ук раїна: по ступ у ХХІ сто літ -
тя. Стра тегія еко номічної та соціаль ної політи ки на 2000*2004
ро ки» се ред стра тегічних пріори тетів еко номічно го та соціаль -
но го роз вит ку виз на че но зро с тан ня інте лек ту аль но го по тен -
ціалу нації та на уко во*тех но логічні інно вації, за сто су ван ня яких
суттєво змінює об ся ги та якість ви роб ництва і спо жи ван ня1.

В «Ос нов них на пря мах соціаль ної політи ки на період до
2004 ро ку», схва ле них Ука зом Пре зи ден та Ук раїни від 24 трав -
ня 2000 ро ку2, звер не на ува га на не за довільний стан на уки,

© Битяк Ю. П., 2002
1 Уря до вий кур’єр. – 2000. – 23 лю то го. 
2 Офіційний вісник Ук раїни. – 2000. – № 21. – Ст. 858.
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Сьо годні є об’єктив на не обхідність підви щи ти роль за ко -
но дав ст ва, в то му числі і що до місце во го са мо вря ду ван ня, йо -
го зна чен ня в роз бу дові ук раїнської дер жав ності. Значною
мірою це за ле жить від то го, як во но сприй мається ви ко нав ця -
ми та на се лен ням. Мо ва йдеть ся про ефек тивність цьо го за ко -
но дав ст ва, оскільки ба га то за конів не пра цює то му, що в них
нерідко втіле ний або ж вузь ко га лу зе вий інте рес, або ж інте рес
ок ре мих про шарків на се лен ня, а не за галь но на род ний. З по -
літи ко*пра во вої прак ти ки Ук раїни зник ла си с те ма по пе ред нь -
о го все на род но го об го во рен ня найбільш важ ли вих за ко но -
про ектів, яка раніше бу ла до сить по ши ре ною. Лю ди пе ре ста -
ли відчувати свою при четність до за ко но твор чо го про це су, що
важ ли во і з точ ки зо ру політич ної ак тив ності гро ма дян. На при -
клад, законодавство про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні за
ро ки не за леж ності зміню валося декілька разів. Про ект змін і
до пов нень до ньо го є і нині, але жодного ра зу йо го по ло жен ня
у вигляді за ко но про ек ту не бу ли над ру ко вані в цен т ральній
пресі для все на род но го об го во рен ня. Та ким чи ном, од на із форм
без по се ред ньої де мо кратії — все на род не об го во рен ня найбільш
важ ли вих за ко но про ектів — не ви ко ри с то вується.

Звер тає на се бе ува гу той факт, що за ос танні ро ки з пра -
во вих про блем місце во го са мо вря ду ван ня в Ук раїні за хи ще но
ли ше три кан ди датські ди сер тації. Як що ж го во ри ти про мо -
но графічні досліджен ня, то та ких взагалі на зва ти не мож на. Є
на вчальні посібни ки, підруч ни ки з муніци паль но го уп рав -
ління, статті, але серй оз них мо но графічних досліджень по ки
що не здійсне но. Відсутність на уко вих роз ро бок не га тив но
по зна чається і на за ко но тво ренні, ме ханізмі йо го здійснен ня
та ре алізації прий ня тих за конів.

У дослідженні про блем дер жав но го будівництва, ста нов -
лен ня та роз вит ку місце во го са мо вря ду ван ня, функціону ван ня
рад не до стат ньо ви ко ри с то вується по тенціал освітніх та на уко -
вих ус та нов, у то му числі Ака демії пра во вих на ук Ук раїни, її
інсти тутів. Ли ше один при клад. Ака демія пра во вих на ук Ук ра -
їни, Інсти тут дер жав но го будівництва та місце во го са мо вря -
ду ван ня ви с ту па ли з про по зицією про підго тов ку Про гра ми
роз вит ку місце во го са мо вря ду ван ня в Ук раїні, в то му числі за
уча с тю інших на уко вих ус та нов, дер жав них ор ганів, різно го
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ро ду асоціацій, об’єднань, Фон ду спри ян ня місце во му са мо -
вря ду ван ню Ук раїни. Про це го во ри лось на на уко вих і на уко -
во*прак тич них кон фе ренціях, «круг лих сто лах», інших зборах.
Іні ціати ва от ри ма ла схва лен ня, про що свідчить за твер д жен -
ня Ука зом Пре зи ден та Ук раїни 30 серп ня 2001 ро ку Про гра ми
дер жав ної підтрим ки роз вит ку місце во го са мо вря ду ван ня в Ук -
раїні1. Але ні на уковці Національ ної юри дич ної академії Укра -
їни імені Ярослава Мудрого, ані Академії пра во вих на ук, ні
наукові співробітники Інсти ту ту дер жав но го будівництва та
міс це во го са мо вря ду ван ня не за лу ча лись до роз роб ки Про гра -
ми чи її ек с пер ти зи. Немає цих ус та нов і се ред тих, що бу дуть
здійсню ва ти пе ред ба чені Про гра мою за хо ди. Жо ден з на уковців
на зва них ус та нов не вклю че ний до скла ду ро бо чої гру пи з підго -
тов ки про по зицій що до роз вит ку місце во го са мо вря ду ван ня.
Та ким чи ном, знач ний загін на уковців*фахівців фак тич но не за -
лу чається до вирішення ак ту аль них і важ ли вих пи тань дер жа -
во тво рен ня та розв’язання про блем місце во го са мо вря ду ван ня,
що дає мож ливість го во ри ти про не до статнє та не ефек тив не
ви ко ри с тан ня твор чо го по тенціалу ака демічної на уки.

На галь ною є по тре ба на уко во го обґрун ту ван ня про це су
за про ва д жен ня в вітчиз ня ну пра во ву си с те му міжна род но*пра -
во вих стан дартів, на сам пе ред, що до ут вер д жен ня, за без пе -
чен ня та за хи с ту прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на,
досліджен ня мож ли во с тей їх адап тації в Ук раїні з ура ху ван -
ням умов пе рехідно го періоду, національ них тра дицій та мен -
таліте ту, по зи тив них на пра цю вань ук раїнських вче -
них*юристів. У цьо му про цесі чільне місце посідає но вий на -
пря м вітчиз ня ної пра во вої на уки — порівняль не пра во знав ст -
во, яке по сту по во стає не обхідним еле мен том всебічно го
досліджен ня про бле ма ти ки будь*якої юри дич ної дис ципліни,
обов’яз ко вим кри терієм йо го обґрун то ва ності та на леж ної
якості. То му не є ви пад ко вим ут во рен ня ос таннім ча сом в Ук -
раїні спеціалізо ва них на уко вих ус та нов, які по кли кані про -
фесійно зай ма ти ся про бле ма ми порівняль но го пра во знав ст -
ва. Зо к ре ма, за ініціати ви Пре зи ден та Ака демії пра во вих на -
ук Ук раїни В. Я. Тація, у струк турі Інсти ту ту дер жав но го
будівництва та місце во го са мо вря ду ван ня АПрН Ук раїни ст -

1 Офіційний вісник Ук раїни. – 2001. – № 36. – Ст. 1658.



во ре но на уко вий сек тор порівняль но го пра во знав ст ва з про -
блем дер жав но го будівництва. Пра во знав ст во, всі йо го га лу -
зеві підрозділи по кли кані більш ґрун тов но впли ва ти на ста нов -
лен ня су час ної пра во вої си с те ми Ук раїни, роз ви ток за ко но дав -
ст ва, ор гані зацію та підви щен ня ефек тив ності діяль ності
місце во го са мо вря ду ван ня, зміцнен ня за кон ності та пра во -
по ряд ку.

На нинішньо му етапі роз вит ку місце во го са мо вря ду ван ня
ви ник  ряд про блем, вирішен ня яких є мож ли вим тільки на
за галь но дер жав но му рівні, на сам пе ред, за ко но дав чим ор га -
ном — Вер хов ною Ра дою Ук раїни. По стає пи тан ня про ре -
алізацію на прямків дер жав ної підтрим ки місце во го са мо вря -
ду ван ня, ефек тивність су до во го за хи с ту йо го прав.

Не виріше ним за ли шається пи тан ня про ство рен ня на -
леж ної пра во вої ба зи для ре аль но го функціону ван ня те ри -
торіаль них гро мад як пер вин них суб’єктів місце во го са мо вря -
ду ван ня i ос нов них носіїв йо го по вно ва жень, а та кож здійснен -
ня форм ре алізації прав те ри торіаль них гро мад — ви борів, ре -
фе рен думів, за галь них зборів за місцем про жи ван ня, гро мадсь -
ких слу хань, місце вих ініціатив.

Ма ють бу ти в по вно му об сязі за без пе че ни ми на лежні пра -
вові ос но ви місце во го са мо вря ду ван ня, обґрун то вані та вне -
сені суттєві зміни та до пов нен ня до за конів, прий ня тих до
вве ден ня в дію Кон сти туції Ук раїни, в яких ре гу лю ють ся пи тан -
ня пра во во го ста ту су і по вно ва жен ня ор ганів місце во го са мо -
вря ду ван ня. Не обхідно се ред інших змін  вне сти зміни та до  пов -
нен ня до за ко ну про місце ве са мо вря ду ван ня, зо к ре ма, в ча -
с тині роз поділу по вно ва жень між ор га на ми i по са до ви ми осо -
ба ми місце во го са мо вря ду ван ня; більш по вно виз на чи ти ста -
тус сільських, се лищ них та міських голів, інших по са до вих
осіб місцевого самоврядування; ліквіду ва ти про га ли ни та су -
пе реч ливі по ло жен ня. До реч но, на наш по гляд, прий ня ти ряд
но вих за конів: ок ре мий за кон про об ласні та рай онні ра ди як
ор га ни регіональ но го са мо вря ду ван ня, про те ри торіальні гро -
ма ди та фор ми ре алізації їх прав — ре фе рен ду ми, гро мадські
слу хан ня, ор га ни са мо ор ганізації на се лен ня; про асоціації
місце вих рад; про ко му наль ну власність; про місце вий бю д жет;
про адміністра тив но*те ри торіаль ний устрій та інші. При чо -
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му ба жа но ці за ко ни прий ня ти у «па кеті», що за без пе чи ло б уз -
го д женість у ре гу лю ванні відно син, які скла да ють ся в си с темі
місце во го са мо вря ду ван ня. 

Належного обґрун ту ван ня ви ма га ють про по зиції прак тиків
та на уковців що до на прямків ство рен ня оп ти маль ної си с те ми
та струк ту ри ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, виз на чен ня
форм їх діяль ності; віднов лен ня рай он них та об лас них рад як
по вно прав них ор ганів регіональ но го са мо вря ду ван ня зі своєю
ко му наль ною власністю своїм бю д же том; більш кон крет но і
чітко на ле жить виз на чи ти ста тус рай он них у місті рад, а та кож
місце вих рад, які зна хо дять ся i діють на те ри торії інших (місь -
ких) рад; об’єднан ня в місце вих ра дах постійних комісій та
відділів (уп равлінь); ско ро чен ня чи сель ності де пу татів у місце -
вих ра дах, виз на чен ня їх оп ти маль ної кількості для ви ко нан -
ня своїх обов’язків, мож ли во, навіть на постійній ос нові. Важ -
ли вим є пи тан ня що до роз поділу по вно ва жень ок ре мих місце -
вих рад, сільських, се лищ них, міських голів, виз на чен ня змісту
де ле го ва них по вно ва жень та по ряд ку i умов їх ре алізації, виз -
на чен ня ста ту су голів рад, ви ко нав чих ор ганів місце вих рад1.

Од на із про блем, що впли ває на ефек тивність за ко но твор -
чої діяль ності та ви ма гає на уко во го ос мис лен ня, сто сується
її ор ганізації. Відповідно до ст. 93 Кон сти туції Ук раїни пра во
за ко но дав чої ініціати ви у Вер ховній Раді Ук раїни на ле жить
Пре зи ден тові Ук раїни, на род ним де пу та там Ук раїни, Кабіне -
ту Міністрів Ук раїни і Національ но му бан ку Ук раїни. На по -
гляд ав то ра, «пра во за ко но дав чої ініціати ви» не узгоджується
з тим, що кож ний з на род них де пу татів го тує са мостійно про -
ект відповідно го за ко ну і вно сить йо го до пев но го коміте ту
Вер хов ної Ра ди чи са мо го за ко но дав чо го ор га ну Ук раїни. Як
пра ви ло, підго тов лені та ким чи ном про ек ти за конів не
відповіда ють юри дич ним ви мо гам та за ко но творчій техніці
(напри клад, про ект Ко дек су місце во го са мо вря ду ван ня
(Муніци паль но го ко дек су), про ек ти змін до За ко ну Ук раїни
«Про місце ве са мо вря ду ван ня», які го ту ють ся і ти ми самими

1 Во ро нов М. П. Пи тан ня на уко вих досліджень і ви кла дан ня дер жав -
но го будівництва й місце во го са мо вря ду ван ня в Ук раїні // Кон сти туція
Ук раїни – ос но ва мо дернізації дер жа ви та суспільства. Ма теріали на уко вої
кон фе ренції 21*22 черв ня 2001 р. – Харків: Пра во, 2001. – C. 244.
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що ви ма гає та ко го роз поділу по вно ва жень між цен т ром та
регіона ми, за вдя ки яко му ос танні бу ли б спро можні вирішу -
ва ти не тільки по точні, що денні пи тан ня, а й ре алізо ву ва ти
стра тегічні про бле ми роз вит ку регіону. У зв’яз ку з цим
доцільно чітко роз ме жу ва ти по вно ва жен ня цен т ру та регіонів,
підси ли ти ав то номність регіонів шля хом пе ре дачі їм більшо -
го об ся гу по вно ва жень, особ ли во в га лу зях май на та фінансів.

Відо мо, що го ло вним за вдан ням та ме тою місце во го са -
мо вря ду ван ня є за до во лен ня місце вих по треб і вирішен ня
кон крет них про блем, що ви ни ка ють на певній те ри торії, вла -
сни ми си ла ми. Але для са мостійно го вирішен ня ор га на ми
місце во го са мо вря ду ван ня суспільних справ та про блем місце -
вих жи телів їм не обхідні відповідні ма теріаль но*фінан сові ре -
сур си. У зв’яз ку з цим доцільно здійсни ти на уко ве обґрун ту -
ван ня та при ско ри ти прий нят тя відповідних за конів, які виз -
на ча ти муть по ря док фор му ван ня місце вих бю д жетів та за ко -
но дав чо закріпи ти по ло жен ня про ви ко ри с тан ня до ходів, які
ство рю ють ся у то му чи іншо му регіоні, пе ре важ но на місцях.
Ад же від ефек тив ності функціону ван ня місце вих ор ганів ви -
ко нав чої вла ди, місце во го са мо вря ду ван ня без по се ред ньо за -
ле жить за до во лен ня життєвих інте ресів, ре алізація прав, на -
сам пе ред що до соціаль но го за хи с ту гро ма дян — жи телів се ла,
се ли ща, міста, регіону. Од нак досі з прий нят тям за ко ну про
пра во вий ре жим май на спільної влас ності те ри торіаль них гро -
мад, про не обхідність яко го йдеть ся у прикінце вих та пе -
рехідних по ло жен нях За ко ну «Про місце ве са мо вря ду ван ня»
пи тан ня не виріше не. Нині уп равління цим май ном здійсню -
ють рай онні і об ласні ра ди або за їх до ру чен ням рай онні і об -
ласні дер жавні адміністрації. Видається не обхідним вжи ти за -
ходів що до при ско рен ня прий нят тя відповідно го За ко ну,
у яко му за про ва ди ти спро ще ний, порівня но з виз на че ним
в За коні Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні»,
по ря док ви ко ри с тан ня, відчу жен ня, у то му числі при ва ти -
зації, май на спільної влас ності. 

На укові досліджен ня ма ють торкається та кож роз ро бок
про блем місце во го рівня, у то му числі з при во ду підго тов ки
ста тутів те ри торіаль них гро мад, регіональ них про грам соціаль -
но*еко номічно го роз вит ку рай онів і об ла с тей та ін. Слід виз -
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осо ба ми (на род ни ми де пу та та ми), мають або ж по верхній, до -
сить за галь ний ха рак тер, або ж охоп лю ють ши ро ке ко ло про -
блем, не ре гу лю ю чи відповідні відно си ни на леж ним чи ном.
Тим більше, як що на род ний де пу тат ви с ту пає не ли ше
суб’єктом пра ва за ко но дав чої ініціати ви, а й ав то ром про ек -
ту, то він будь*якими до ступ ни ми йо му за со ба ми лобіює, про -
штов хує прий нят тя відповідно го про ек ту. Не завжди інте ре си
спра ви співпа да ють з осо би с ти ми амбіціями, а кількість тих за -
ко но про ектів, що вно сять ся та ким спо со бом, знач но пе ре ви -
щує мож ли вості Вер хов ної Ра ди щодо їх якісного і своєчас -
но му роз гля ду, ве де не до пла но вої ро бо ти за ко но давців, а вно -
сить дез ор ганізацію в за ко но твор чий про цес. Як що про ект
вно сить Пре зи дент Ук раїни, Кабінет Міністрів Ук раїни чи
Нац банк Ук раїни, то це ре зуль тат ро бо ти пев но го ко лек ти ву
(гру пи), а не однієї, навіть до сить гра мот ної лю ди ни. Крім то -
го, во ни на відміну від на род них де пу татів ли ше вно сять за ко -
но про ект, відсто ю ють йо го при пи си, свою по зицію, але не го -
ло су ють за ньо го. На род ний де пу тат вно сить про ект і сам же
вирішує йо го до лю. Без зміни норм Кон сти туції Ук раїни мож -
на виріши ти це пи тан ня за клав ши в рег ла менті Вер хов ної Ра -
ди Ук раїни пра ви ло, згідно з яким ініціатор за ко но про ек ту не
мо же брати участі у вирішенні пи тан ня віднос но ньо го. Вза -
галі тре ба упо ряд ку ва ти про цес підго тов ки за ко но про ектів.
Во ни ма ють го ту ва тись спеціаль но ство ре ни ми ро бо чи ми гру -
па ми (ку ди мо жуть вхо ди ти і на родні де пу та ти) з обов’яз ко вим
за лу чен ням, навіть до підго тов ки «спеціалізо ва них» за ко но -
про ектів, пред став ників різних га лу зей та сфер діяль ності,
юристів. Це доз во лить оціню ва ти за ко но про ект не ли ше з точ -
ки зо ру про фесіоналів пев но го на прям ку, а з усіх інших по -
зицій, зокрема уз го д же ності їх з інши ми за ко но про ек та ми та
чин ни ми за ко на ми. «На жаль, нерідко прий мається ба га то
да ле ко не пер шо чер го вих законів, які ча с то відо б ра жа ють не
за галь но на родні, а га лу зеві чи кор по ра тивні інте ре си» —
підкрес лює Ю. М. То ди ка1.

Од ним з важ ли вих пи тань є вдо с ко на лен ня ме ханізму уп -
равління еко номічни ми і соціаль ни ми про це са ми на місцях,

1 То ды ка Ю. Н. Кон сти ту ция Ук ра и ны: про бле мы те о рии и прак ти -
ки. – Харь ков: Факт, 2000. – C. 495.
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ресів, прав і сво бод гро ма дян пе ред інши ми учас ни ка ми пра -
вовідно син, відповідаль ності дер жа ви за ви ко нан ня Кон сти -
туції та за конів Ук раїни;

– на уко ве обґрун ту ван ня мож ли вих шляхів удо с ко на лен -
ня уп равління на регіональ но му і місце во му рівні, взаємодії
місце вих дер жав них адміністрацій і ор ганів місце во го са мо вря -
ду ван ня, за ко но дав чо го закріплен ня цих про цесів;

– роз роб ку про ектів за конів, інших нор ма тив но*пра во -
вих актів, кон цепцій, про грам, що до удо с ко на лен ня місце -
во го са мо вря ду ван ня, підви щен ня ролі на уки у цих на пря мах
до рівня, який бу де відповіда ти зро с та ю чим суспільним по -
тре бам;

– про гно зу ван ня са мих на уко вих про цесів з ура ху ван ням
еко номічних, соціаль них, політич них, пра во вих, ор ганіза -
ційних, мо раль но*пси хо логічних та інших ре алій; інфор -
маційне за без пе чен ня та відо б ра жен ня на ро бок дер жав но*пра -
во вої на уки відповідно до су час них інфор маційно*тех но -
логічних і технічних ви мог та мож ли во с тей (нові за со би ко -
мунікації, закріплен ня та по ши рен ня пра во вої, на уко вої і уч -
бо вої літе ра ту ри та ін.), що, у свою чер гу, ви ма гає ле галізації
еле к трон них та інших носіїв інфор мації, си с те ма ти зації та ко -
дифікації чин но го за ко но дав ст ва; по сту по ву (за вирішен ням
ос нов них про блем) де талізацію за вдань дер жав но*пра во вої
на уки, їх прив’яз ку до по треб прак ти ки, прак тич на ре алізація.

За період ста нов лен ня не за леж ної Ук раїни по чер го во па -
ну ва ли на ст рої гро мадівської, дер жав ниць кої та зміша ної кон -
цепцій місце во го са мо вря ду ван ня. Кон сти туція 1996 ро ку
закріпи ла кон сти туційні за са ди місце во го са мо вря ду ван ня.
Од нак як що ст. 140 Кон сти туції Ук раїни виз на чає пер вин ним
суб’єктом місце во го са мо вря ду ван ня те ри торіаль ну гро ма ду
міст, се лищ та сіл, що свідчить про гро мадівські йо го за са ди,
то аналіз су куп ності інших норм Кон сти туції, змісту За ко ну
Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні» в ре дакції
1997 ро ку свідчить, що в Ук раїні має та кож місце за сто су ван -
ня еле ментів дер жав ниць ко го підхо ду до місце во го са мо вря -
ду ван ня.

У ре аль них умо вах дер жа во тво рен ня в Ук раїні не мож ли -
во віднай ти за сто су ван ня тої чи іншої кон крет ної мо делі місце -
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на ти, що на укові роз роб ки в цьо му на прям ку не до статні, в той
час, як обґрун то ва но підкрес лює В. Ша по вал, «од ним з про -
явів місце во го са мо вря ду ван ня є підза кон на нор мо твор ча
діяльність відповідних ор ганів, спря мо ва на на пра во ве ре гу лю -
ван ня здійсню ва но го ни ми уп равління місце ви ми спра ва ми»1.

Нові еко номічні і політичні ре алії, по став лені суспільством
за вдан ня, у свою чер гу, ви су ва ють відповідні ви мо ги що до на -
уко вих роз ро бок з пи тань дер жав но го будівництва та місце во -
го са мо вря ду ван ня, які ма ють за зна ти якісних змін, щоб на -
леж ним чи ном ос мис лю ва ти ре фор ма торські про це си та за -
про по ну ва ти прак тиці кон кретні ре ко мен дації й ефек тивні
за со би ро бо ти.

Вижається, що кон цеп ту аль но ці про бле ми на най б лиж -
чий період ма ють пе ред ба ча ти:

– аналіз на яв но го ста ну місце во го са мо вря ду ван ня, дер -
жав но го уп равління та клю чо вих про блем пра во за с то совнчої
прак ти ки, яки ми зай мається дер жав но*пра во ва на ука;

– про гно зу ван ня ди наміки соціаль но*еко номічних, по -
літич них, мо раль но*пси хо логічних й інших пе ре ду мов та без -
по се редніх чин ників дер жав но го уп равління та місце во го са -
мо вря ду ван ня, їх за ко номірно с тей;

–  на уко ве обґрун ту ван ня шляхів ста нов лен ня та роз вит -
ку си с те ми місце вої вла ди, фор му ван ня стра тегії, прин ципів,
на прямків і пред мет них за вдань у цій сфері;

–  аналіз суспільних відно син та си с те ми норм що до вре гу -
лю ван ня про блем ор ганізації і діяль ності апа ра ту місце во го са -
мо вря ду ван ня (служ би в ор га нах місце во го са мо вря ду ван ня),
виз на чен ня си с те ми та струк ту ри ор ганів місце во го са мо вря ду -
ван ня, розв’язан ня ме то до логічних про блем, спря мо ва них на
вирішен ня та ре алізацію го ло вних на прямків їх діяль ності;

– виз на чен ня та пра во ве вре гу лю ван ня функцій, форм і
ме тодів діяль ності ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, по шук
но вих ефек тив них за собів уп равлінської діяль ності в умо вах
рин ко вих відно син;

– вирішен ня про блем пра во во го за без пе чен ня ре алізації
кон сти туційних прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на; по шук
шляхів, за до по мо гою яких має за без пе чу ва тись пе ре ва га інте -

1 Пра во Ук раїни. – 2002. – № 3. – С. 49.



Випуск 2 ’ 2002 Державне будівництво та місцеве самоврядування

В. Д. Яворсь кий, кан ди дат юри дич них на -
ук, завіду вач відділу Інсти ту ту дер жав но го
будівництва та місце во го са мо вря ду ван ня
АПрН Ук раїни

Місце ве са мо вря ду ван ня і ви бо ри в Ук раїні

Місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні ви с ту пає як ба га то  гран -
не та ком плекс не політи ко*пра во ве яви ще і ха рак те ри зується
як відповідна за са да кон сти туційно го ла ду Ук раїни, як спе -
цифічна фор ма на ро до влад дя і як пра во жи телів те ри торіаль -
ної гро ма ди на са мостійне вирішен ня пи тань місце во го зна -
чен ня1. Місце ве са мо вря ду ван ня посідає ок ре ме місце в полі -
тичній си с темі і тому йо го слід роз гля да ти як ок ре му фор му ре -
алізації на ро дом на леж ної йо му вла ди.

За гальні за са ди фор му ван ня ор ганів місце во го са мо вря -
ду ван ня виз на ча ють ся ст. 141 Кон сти туції Ук раїни, відповідно
до якої жи телі сіл, се лищ, міст на ос нові за галь но го, рівно го,
пря мо го ви бор чо го пра ва шля хом таємно го го ло су ван ня стро -
ком на чо ти ри ро ки оби ра ють де пу та тів відповідної ра ди.
На та ких же за са дах оби ра ють ся сільський, се лищ ний, міський
го ло ва. По ря док ор ганізації і про ве ден ня місце вих ви борів
виз на чається За ко ном Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня
в Ук раїні»2 і За ко ном Ук раїни «Про ви бо ри де пу татів місце вих

© Яворсь кий В. Д., 2002
1 Кон сти туційні за са ди місце во го са мо вря ду ван ня. – К.: Ара рат*Центр,

2000. – С. 8.
2 Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
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во го са мо вря ду ван ня — гро мадівської чи дер жав ниць кої. У за -
ко но давстві де мо кра тич них країн у чи с то му ви гляді її теж не -
має. Нині більш ре альнішою на уко во обґрун то ваною ви гля -
дає так зва на зміша на, гро мадівсько*дер жав ниць ка, яка за
виз на чен ням своїм по кли ка на поєдна ти в собі по зи тивні еле -
мен ти обох мо де лей місце во го са мо вря ду ван ня. Од нак на -
уковці та прак ти ки ще по винні з цьо го при во ду дійти пев них
вис новків.
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