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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Необхідність об'єднання людей з метою виживання існує з тих часів як людина 

з'явилася. Ще в період первісних общин люди були об'єднані суворими умовами 

життя, тому коріння місцевого самоврядування сягають далеко в глибину століть.  

Муніципальне управління є ширшим поняттям, порівняно з місцевим 

самоврядуванням. Так, місцеве самоврядування - це система організації і діяльності 

громадян, яка забезпечує самостійне вирішення населенням питань місцевого 

значення. Муніципальне управління, в свою чергу, розглядається, як соціальне 

управління, здійснюване органами місцевого самоврядування на основі форм 

прямого волевиявлення громадян, в цілях самоорганізації останніх і вирішення 

питань місцевого значення [1], і є складовою частиною системи місцевого 

самоврядування, яке включає: 

• державне управління на місцевому рівні, які здійснюють на місцях ряд 

функцій державної політики у сфері фінансів, оподаткування, землеустрою, 

зайнятості населення, тощо; 

• місцеве самоврядування як форму народовладдя; 

• муніципальний менеджмент як систему дій по налагодженню партнерських 

відносин між органами місцевого самоврядування, населенням та приватним 

капіталом з метою забезпечення поступального соціально-економічного 

розвитку муніципального освіти.  

Виходячи з цього, муніципальне управління не включається в систему 

місцевого самоврядування, а протиставляється йому і трактується як управлінська 

діяльність на території муніципального освіти, реалізована владою вищого рівня 

через призначувані адміністративні органи. 

Муніципальне управління являє собою цілісну систему суспільних відносин, 

пов'язаних з територіальною самоорганізацією населення, самостійно вирішального 



питання місцевого значення, питання влаштування та функціонування 

муніципальної влади [2]. 

Найважливішою проблемою муніципального управління на сьогоднішній день 

є пасивність населення щодо місцевого самоврядування. Така тенденція 

проявляється внаслідок небажання громадянами прийняття участі у вирішенні 

питань місцевого значення, байдужість до суспільних справ, індивідуалізм, 

відсутність у населення достатніх знань, некомпетентність у питаннях місцевого 

значення. Місцева влада для населення здебільшого представляється формально-

бюрократичною структурою, куди без особливої потреби звертатися не варто. Це 

побічно визнають і самі муніципальні службовці, говорячи про недовіру населення 

до місцевої влади та можливості його впливу на прийняття рішень.  

Загалом слід відмітити наступні обставини, які затрудняють роботу місцевого 

самоврядування: 

• недостатньо активна участь населення у вирішенні питань місцевого значення; 

• недовіра населення до органів місцевого самоврядування; 

• низький рівень компетентності громадян у вирішенні питань місцевого 

значення; 

• недостатня мотивація і не ефективна робота місцевих органів влади щодо 

залучення населення до здійснення місцевого самоврядування; 

• низький рівень матеріального добробуту населення. 

Тому органам муніципального управління необхідно розвивати громадянські 

ініціативи, використовуючи для цього всі сучасні форми безпосереднього 

здійснення населенням місцевого самоврядування. Важливим і актуальним 

питанням залишається необхідність організації системної роботи над підвищенням 

загального рівня культури та освіченості населення в питаннях місцевого 

самоврядування. 
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