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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ  

МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ1 

Генрі Тьюні 
 
 

Однією з фундаментальних проблем запровадження демократи-
чної політичної системи є розвиток місцевих політичних систем 
для підтримки законності й стимулювання ринкової економіки, 
а відтак, досягнення стабільного розвитку. Запровадження міс-
цевого самоврядування є необхідною передумовою стабільного 
демократичного національного державного устрою. Однак схо-
же, що таке управління суперечить макроекономічній політиці. 

Демократичне політичне суспільство й місцева політична 
економіка є двома протилежними принципами місцевого само-
врядування. Перший обстоює невеликі організаційні структури 
колективної діяльності й відповідальності, а другий – великі ор-
ганізаційні виробничі структури та поширення ефекту масшта-
бу. Конфлікт між обома принципами допомагає, з одного боку, в 
залученні значної кількості невеликих структур (у селах, містеч-
ках чи традиційних зонах заселення) до участі в політичному 
процесі для досягнення згоди й підтримки законності, а з друго-
го – ускладнення платіжних трансфертів від вищих (провінцій-
них, державних) владних структур до місцевої влади для забез-
печення останньої коштами, необхідними для розвитку економі-
чної інфраструктури, тобто шляхів сполучення, комунальної ме-
режі та житлобудівельного фонду. Конфлікт ускладнюється вна-
слідок економічного зростання на основі зміни виробничих тех-
нологій та нової місцевої екології виробництва, а також внаслі-
док збільшення тиску місцевого соціального забезпечення. 

У просуванні до політичного суспільства місцева влада час-
то опиняється на передньому плані соціальних та економічних 
конфліктів між групами. Засобами розв’язання цих конфліктів є 
утиски певних груп, просторове розокремлення їх в житлових 
районах і переговори. Конфліктна ситуація посилюється тоді, 
коли демократичний уряд обмежує права місцевих органів вла-
ди на утиски та контроль, в тому числі права контролю над іммі-
грантами. Звичайно, для державного уряду місцева влада зав-
жди була засобом стримування й пом’якшення етнонаціональ-
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них, реґіональних, релігійних та економічних конфліктів у межах 
“національної держави”. 

Трьома складовими місцевого самоврядування з відкрити-
ми виборами до представницьких органів є правова компетен-
ція, леґітимність і ресурси, тобто місцева влада повинна мати 
беззаперечне право на введення в дію законів, має сприйматись 
як провідна інституція для забезпечення загальновизнаних сус-
пільством цінностей, а також змогу накопичувати кошти зі своїх 
власних джерел. Все це необхідно і взаємопов’язано. 

Правові компетенції 

Правова система є складовою розвитку місцевого самовряду-
вання. Критеріями правової компетенції при цьому слугують чі-
тке законодавство, його обґрунтоване й справедливе застосу-
вання, а також надійна й прийнятна система вирішення супере-
чок і розв’язання конфліктів. 

Правочинність 
Місцева влада є територіально обмеженою й підпорядкованою 
вищим владним структурам. Ця влада може бути позбавлена по-
вноважень на правочинні дії, може поділяти ці повноваження з 
вищими рівнями уряду або мати виняткові повноваження на 
такі дії. Традиційно місцева влада може діяти або лише при на-
явності у неї чітких правових повноважень, або відповідно до 
настанов вищих владних структур. Хоча всі місцеві політичні 
системи мають змішані правові й традиційні повноваження, 
проте місцеве самоврядування підтримується тією мірою, якою 
право на дії залишається у місцевої влади і не обмежене вищою 
владною структурою. Окрім того, кожна місцева влада, можливо 
навіть при унітарній політичній системі, повинна мати свою 
власну “хартію” (у США – “home rule”). 

Незалежність державних службовців 
Кожна місцева влада зобов’язана мати певних відповідальних 
осіб, які можуть здійснювати владу, не зловживаючи наданими 
повноваженнями. Правочинність може втілюватися урядом, 
здатним, принаймні зовні, діяти справедливо, “вище” окремих 
інтересів, особливо тих, які призводять до конфліктів. 

Місцевий арбітраж і суд 
Чи не найбільш корумпованим елементом традиційної місцевої 
влади є система судочинства, якою вона оперує, і саме є важли-
вою причиною того, що державні суди вищої інстанції стають 
головними правовими інституціями в пошуках громадянами 
справедливості. Населені пункти можуть мати як неформальні 
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механізми арбітражу через місцевий “нобілітет”, так і судову си-
стему, яка підлягає перегляду, щоб забезпечувати інтереси дер-
жави. Однак для зміцнення державного характеру місцевого су-
дочинства й зменшення потенційних зловживань обидві системи 
мають функціонувати відкрито. 

Леґітимність 

Двома критеріями леґітимності будь-якої повноважної організа-
ції є, по-перше, те, що її заяви про власну здатність підкріплюю-
ться конкретними справами, а по-друге, оцінка власної діяльно-
сті має збігатися з оцінками тих, на кого ця діяльність спрямо-
вана. Бізнесові організації повинні давати прибутки, а школи 
мають навчати, чого й очікують учні та їхні батьки чи власники 
великих пакетів акцій. Окремим критерієм самоврядування є 
реагування та ефективність. 

Швидке реагування 
Головним інструментом реагування в умовах конституційної де-
мократії є конкурентні вибори, яким передує відкрита конкуре-
нція між групами при посередництві політичних партій. Механі-
змом реагування другого порядку є представництво (принаймні 
символічне) груп та інтересів в інститутах влади. Третім ешело-
ном реагування є доступ для всіх груп та індивідів до представ-
ників влади на запланованих зустрічах, публікація матеріалів 
владних структур та громадські зустрічі, розширені в деяких 
країнах до рівня регулярних референдумів. Швидке реагування 
місцевого уряду залежить від відповідальних і прозорих повно-
важень щодо захисту тих, хто втратив можливість самостійно 
обстоювати свої інтереси. 

Ефективність 
На противагу поточним оцінкам діяльності інститутів місцевого 
управління, ефективність може підтримуватися за допомогою 
звітності – останнього критерію демократичного управління. 
Слабкість звітності як критерію є результатом закладеної в неї 
можливості маніпуляцій, особливо на місцевому рівні. Звітність 
перед електоратом може поєднуватися зі звітним “незалежним” 
аудитом та контролем з боку місцевих судів та судів вищої ін-
станції. До них можна додати інші оцінки ефективності влади. У 
більшості демократичних країн демократичні уряди не можуть 
бути ефективними, а місцева влада є вочевидь неефективною, 
якщо вона вимагає обмежити конкуренцію з боку фахівців або 
економічних організацій з інших населених пунктів начебто для 
стабілізації економічного добробуту або запобігання банкрутству. 
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Ресурси 

Для здійснення самоврядування потрібні автономні ресурси. 
Альтернативою таким ресурсам є гранти, надані іншими устано-
вами, або трансферти, надані органами влади вищого рівня, 
проте вони майже завжди пов’язані з обмеженнями можливос-
тей вибору на рівні місцевої політики і стимулюють політичну 
участь. Податки можуть бути одержані від грошових сум оцінки 
майна, діяльності, матеріалів і праці, сільськогосподарського ви-
робництва, що є традиційним для місцевої влади. Оподаткуван-
ня грошового виміру різних об’єктів є складним завданням для 
органів місцевого самоврядування з огляду на легкість виведен-
ня цих об’єктів з-під місцевої юрисдикції. Особливу увагу слід 
звернути на такі принципи, як контрольованість, корумпова-
ність і справедливість. 

Контрольованість 
Протягом минулого століття монетизація економічної діяльності 
пересунула джерела надходжень з майна на обмін (продаж), на 
доходи і на додану вартість. Головне питання полягає в тому, що 
є більш контрольованим і не може легко пересуватися територі-
ально. Найбільш контрольованим є майно та його використання; 
а споживання на місці – у ресторанах, готелях, заняття спортом 
та інші види дозвілля належать до інших об’єктів оподаткуван-
ня. Можливо, що всі зазначені об’єкти вже оподатковуються ін-
шими органами влади, проте місцеві органи можуть “додати” до 
цих податків, відповідно до відносної цінності їхнього місця зна-
ходження. Проте такі дії можуть призвести до виникнення кон-
куренції між органами місцевого самоврядування та органами 
влади вищого рівня, а також конкуренції із сусідніми відомст-
вами. Межі збільшення оподаткування лімітовані, проте вико-
нання таких податкових зобов’язань легко контролювати. 

Корумпованість 
Загальновідомо, що місцеве оподаткування є надзвичайно ко-
румпованим і призводить до політичного тиску щодо внесення 
певних уточнень як за спеціальною ініціативою органів місце-
вого самоврядування, так і з боку органів вищого рівня. Кору-
пція не обмежується звичайним хабарництвом. Вона є накопи-
ченням негативних явищ упродовж кількох років чи й десяти-
літь і призводить до зменшення леґітимності місцевого само-
врядування. Для зменшення таких негативних тенденцій орга-
ни місцевого самоврядування створюють так звані комітети і 
процедури “з уточнення податків”. Зазначені процедури мають 
бути відкритими, а рішення комітетів – легкодоступними для 
громадського ознайомлення. 
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Справедливість 
Збирання доходів є досить складним завданням, зважаючи на 
сильні стимули до ухилення від сплати податків. Виконання по-
даткових зобов’язань залежить від того, на що саме використо-
вуються податкові кошти і в який спосіб. Однією з політичних 
аксіом є те, що при прийнятті будь-якого колективного рішення 
існують як переможці, так і переможені. Визначальним у полі-
тичній діяльності є динаміка: хто, що, коли і як отримує. Таким 
чином, державне фінансування є необхідним для місцевого са-
моврядування – як для спеціальних податків (які збираються на 
визначені цілі), так і для загальних надходжень на здійснення 
врядування. Уряди завжди узагальнюють і затушовують бю-
джети, аби уникнути конфліктів і звітності. Проте єдиним спо-
собом встановлення тривалого леґітимного самоврядування є за-
твердження прозорого бюджету. 

Місцеве демократичне врядування  
та макроекономічна політика 

Класичне питання демократії полягає у визначенні оптималь-
ного рівня участі держави в житті суспільства для забезпечен-
ня підзвітності і леґітимності. Невеликі об’єднання забезпечу-
ють соціальну узгодженість, створюють основи для обміну ін-
формацією і вирішення конфліктів. Проте незначна участь 
держави у суспільному житті не може забезпечити вирішення 
питань, важливих для мотивації політичної участі. Вважаєть-
ся, що вирішення поточних питань перешкоджає політичному 
процесу на місцевому рівні, що зрозуміло з розбіжностей між 
результатами голосування на місцевих та загальнодержавних 
виборах. Незначна участь держави зменшує легітимність і по-
слаблює звітність. 

Переваги місцевого самоврядування для демократії уособ-
лені в загальній думці політиків про те, що будь-яка політична 
діяльність носить місцевий характер, а також у встановлених 
американськими “Federalist Papers” принципах пріоритетності 
й очевидності місцевих інтересів порівняно із загальнонаціо-
нальними. Ключова проблема полягає в тому, що добробут за-
лежить від масштабів виробництва і споживання, які стали 
рушіями національних економік, а нині є рушіями світової еко-
номіки. Врегулювання макроекономічної політики для єдиного 
політичного організму з усіма його особливостями, з одного бо-
ку, а з другого – для немасштабних структур демократії, є важ-
ливою проблемою, розв’язання якої лише частково залежить від 
скорочення вимог національного уряду. 
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Згідно з емпіричними оцінками, оптимальний розмір міст 
у індустріальному суспільстві п’ятдесят років тому становив 
50 000–100 000 чол. (оцінки на основі показників збирання до-
ходів урядами, надання послуг з водопостачання, переробки 
сміття та забезпечення загального добробуту). З того часу поді-
бних досліджень не проводили, хоча з’явилися нові форми міс-
цевого врядування, які швидко розвиваються – об’єднання ме-
шканців за місцем проживання, квазіприватне місцеве вряду-
вання в так званих “околишніх містах” і житлових комплексах, 
розташованих навколо великих торговельних центрів або ж по-
близу промислових та дослідницьких зон (Dunckan, 1951). 

Одним з непередбачених політичних наслідків інтеграції Єв-
ропейського Союзу було виникнення реґіонів і реґіональних стру-
ктур різних видів, розташованих уздовж державних кордонів, які 
використовують переваги від становлення спеціальних ринків у 
сфері торгівлі і туризму, успішно розв’язують проблеми охорони 
навколишнього середовища і розвитку транспортної системи. 
Офіційно визнана кількість таких структур – понад 250, проте ця 
кількість швидко наближається до 300 і охоплює 15 країн. 

Системи, в яких проявляється ефект масштабу, вимага-
ють зосередження величезного людського потенціалу, величез-
них організаційних зусиль і розмитих кордонів. Проте країни 
мають чітко визначені кордони, навіть якщо достовірність 
цього факту і ставиться під сумнів. Засобами поєднання пере-
ваг масштабних систем зі збереженням невеликих історичних 
місцевих політичних одиниць є реґіональні домовленості між 
двома або більше органами місцевого самоврядування або 
міжурядові угоди, які укладені відповідно до вимог договірно-
го законодавства і які стосуються забезпечення надання по-
слуг з охорони громадського порядку і пожежної безпеки, ви-
користання спільних водних басейнів, контролю за забруднен-
ням навколишнього середовища або навіть об’єднання місце-
вих учбових закладів2. 

Висновок із наведеного вище полягає в тому, що необхідно 
змінити концепцію місцевого самоврядування, перейти від ро-
зуміння його як місцевого органу влади до розуміння його як ав-
тономного утворення, що характеризується розмаїттям зовніш-
ніх зв’язків як зі своїми безпосередніми сусідами, так і з більш 
далекими країнами. Місцеві органи, що здатні приймати леґіти-
мні колективні рішення, можуть функціонувати також як 
суб’єкти підприємницької діяльності, конкурувати з іншими, 
співпрацювати для одержання прибутку, а, отже, стати части-
ною однієї чи кількох глобальних політичних економік, безвідно-
сно до того, чи вони визначені реґіонально зі своїми специфіч-
ними проблемами, чи як місцеві “порівнянні переваги”. 
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Примітки 

1Ця стаття базується на статтях автора: 1) “Хто збирає, хто пла-
тить і хто несе відповідальність” (“Who Collects, Who Pays, and 
Who is Responsible”, 1988), що була надрукована у збірці тез 
Міжнародного семінару з питань місцевих фінансів у сучасній 
державі, Норвезька рада з прикладних соціальних досліджень та 
2) “Політична економія залучення місцевих політиків” (“The 
Political Economy of Political Participation”, 1988), що була пред-
ставлена на 14-му Світовому конгресі міжнародної асоціації по-
літичних наук, Вашингтон, США. 
2Декілька тисяч подібних інститутів були створені в районі Філа-
дельфії у 60-х роках. Див. James V. Toscano (1964), Transaction 
Flow Analysis in Areas in Metropolitan Areas in Philip E. Jacob and 
James V. Toscano: The Integration of Political Communities, 
Philidelphia J.B. Lippincott. 
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