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ЗАМКНЕНИЙ ЦИКЛ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Анотація. Мета статті – теоретичне обґрунтування поняття «замкне-
ний цикл місцевого самоврядування», завдання статті – формалізувати 
поняття замкненого циклу місцевого самоврядування, запропонувати 
критерії, показники, міру його класифікації. При написанні статті за-
стосовані методи: аналітичний, діалектичний, процесний, узагальнений, 
науковий. 

Наукова новизна – реалізація повноважень місцевого самоврядуван-
ня розглядається як замкнений, завершений цикл, який реалізується на 
основі циклів: «громадянин – держава», «народ – держава», «причина 
– наслідок», «початок – кінець», «свобода – відповідальність», «справед-
ливість – ефективність», «справедливість – сила», «мета – результати», 
«суперечності – гармонія», «хаос – порядок», «одиничне(лінійне) – ме-
режеве»; критерії оцінки замкненого циклу: соціальний, економічний, 
екологічний, демографічний, політичний, правовий, інформаційний, ду-
ховний, моральний, територіальний, національний, технологічний тощо. 
Кожен критерій має свої показники, кожен показник має свою міру(мак-
симум, мінімум, стандарт, факт). 

Практична значимість – місцеве самоврядування отримує мотиваційні 
механізми удосконалювати місцеве виробництво, наука отримує методо-
логічні інструменти оцінки ефективності у співвідношенні державної вла-
ди і місцевого самоврядування. 

Результати. Замкнений цикл місцевого самоврядування – це причин-
но-наслідкова, взаємозумовлена категорія, що позначає систему методо-
логічних засад, які на основі відповідних механізмів мають забезпечува-
ти функціонування первинної мережі суспільства, реалізовувати право 
народу бути носієм суверенітету, єдиним джерелом влади, а в кінцевому 
результаті – забезпечувати достойні умови життя. Замкненість циклу міс-
цевого самоврядування реалізується на основі функціонування багатьох 
циклів: «громадянин – держава», «народ – держава», «причина – наслі-
док», «початок – кінець», «свобода – відповідальність», «справедливість 
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– ефективність», «мета – результати», «суперечності – гармонія», «хаос 
– порядок», «одиничне(лінійне) – мережеве». Оцінка ступеня замкне-
ності – рівня життя громадян здійснюється за соціальним, економічним, 
екологічним, демографічним, політичним, правовим, інформаційним, 
духовним, моральним, територіальним, національним, технологічним та 
іншими критеріями. Кожен критерій має безліч показників, кожен по-
казник має свою міру (максимум, мінімум, стандарт, факт, абсолютну, 
відносну). 

Ключові слова: влада народу; критерії, показники, міра оцінки; 
мета – результати, сила – справедливість.
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CLOSED CYCLE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT: 
BASIC CONCEPTS

Abstract. The purpose of the paper is theoretical substantiation of the 
concept of «closed cycle of local self-government», the article’s goal is to 
formalize the concept of a closed cycle of local self-government, to propose 
criteria, indicators, and the measure of its classification. When writing the 
article applied methods: analytical, dialectical, process, generalized, scientific. 
Scientific novelty – realization of powers of local self-government is 
considered as a closed, completed cycle, which is realized on the basis of 
cycles: «citizen – the state», «people – state», «cause – consequence», 
«beginning – end», «freedom – responsibility» «Justice – efficiency», 
«justice – force», «goal – results», «contradictions – harmony», «chaos – 
order», «unit (linear) – network»; criteria for evaluation of the closed cycle: 
social, economic, ecological, demographic, political, legal, informational, 
spiritual, moral, territorial, national, technological, etc. Each criterion has 
its own indicators, each indicator has its own measure (maximum, minimum, 
standard, fact).

Practical significance – local self-government receives motivational 
mechanisms to improve local production, science obtains methodological 
tools for assessing the effectiveness of the ratio of state power and local self-
government.

Results. The closed cycle of local self-government is a causal, interdependent 
category, which denotes a system of methodological foundations that, on 
the basis of appropriate mechanisms, should ensure the functioning of the 
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Проблема та її зв’язок з науко-
вими та практичними завданнями. 
Розбудову місцевого самовряду-
вання ми розглядаємо у контексті 
реалізації права народу бути «Но-
сієм суверенітету і єдиним джере-
лом влади в Україні» (Ст.5) [1] 
та відповідно до практичних по-
треб українського суспільства. Це 
є пріоритетним завданням сучасної 
державної політики щодо розвитку 
демократичних засад народовлад-
дя. Науковці, посадові особи міс-
цевого самоврядування, державні 
діячі розглядають сучасні проблеми 
через призму важливих, однак ок-
ремих аспектів місцевого самовря-
дування без причинно-наслідкового 
взаємозв’язку та взаємозалежності, 
що знижує ефективність функціо-
нування місцевого самоврядування. 
Удосконалення механізмів функці-
онування місцевого самоврядування 
на основі замкненого циклу утворює 
методологічні основи його ефектив-
ного функціонування. Це зумовлює 
необхідність теоретичного обґрунту-
вання поняття «замкнутого циклу», 

що є необхідною методологічною 
засадою ефективного функціону-
вання місцевого самоврядування на 
практиці.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Теоретичні засади функціонування 
місцевого самоврядування розгля-
далися у працях В.М. Вакуленка, 
П.В. Ворони, В.С. Журавського, 
В.В. Заблоцького, І.П. Лопушин-
ського, В.О. Серьогіна, О.Н. Ярми-
ша, О.С. Ігнатенка, В.Ф. Погоріл-
ка, О.Ф. Фрицького та у багатьох 
інших дослідників. 

Мета статті, постановка задачі. 
Метою статті є теоретичне обґрун-
тування поняття «замкнений цикл 
місцевого самоврядування», що 
зумовило виконання наступних за-
вдань: формалізувати поняття замк-
неного циклу місцевого самовря-
дування, запропонувати критерії, 
показники, міру його класифікації.

Викладення матеріалу та ре-
зультати. Місцеве самоврядування 
є не тільки інструментом забезпе-
чення потреб місцевого населення, 
як стверджують науковці та форму-

primary network of society, realize the right of the people to be the bearer 
of sovereignty, the only source of power, and ultimately to provide decent 
conditions. life. The closure of the cycle of local self-government is realized 
on the basis of the functioning of many cycles: «citizen-state», «people-
state», «cause-consequence», «beginning-end», «freedom-responsibility», 
«justice-efficiency», « results «,» contradictions – harmony «,» chaos – 
order «,» unit (linear) – network «. Assessment of the degree of isolation – 
the standard of living of citizens is carried out according to social, economic, 
environmental, demographic, political, legal, informational, spiritual, moral, 
territorial, national, technological and other criteria. Each criterion has a 
set of indicators, each indicator has its own measure (maximum, minimum, 
standard, fact, absolute, relative).

Key words: power of the people; criteria, indicators, measure of 
assessment; purpose – results, power – justice.
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ють законодавчо-нормативні умови 
(див., наприклад, Закон Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні»). Важливішим і вирі-
шальним аспектом у цьому проце-
сі є реалізація статті 5 Конституції 
України, в якій зазначається, що 
народ є «носієм суверенітету і єди-
ним джерелом влади в Україні». 

Якщо розглядати можливість 
місцевих громад вирішувати питан-
ня місцевого значення (виділено 
нами – В.М.), то постає питання, 
а що є важливішим за процес за-
безпечення громадянами (місцеви-
ми громадами) своїх умов життя? 
Яким чином громадяни будуть реа-
лізовувати своє право бути єдиним 
джерелом влади, якщо місцеве само-
врядування, згідно з Конституцією, 
не входить до механізму державної 
влади, а місцеві громади не мають 
повної автономності від державної 
влади, державного управління?

Повноваження органів місцево-
го самоврядування в системі дер-
жавного управління включають: 
повноваження самоврядні, які 
спрямовані на вирішення питань 
місцевого значення, наданням гро-
мадських послуг населенню; повно-
важення делеговані (окремі повно-
важення органів виконавчої влади, 
надані законом органам місцевого 
самоврядування), здійснення яких 
пов’язане з виконанням функцій 
виконавчої влади на місцях [2,]. 
Дана структура повноважень міс-
цевого самоврядування засвідчує 
їх невисоку ефективність, що під-
тверджується сучасною соціаль-
но-економічною, демографічною, 
політичною кризою в Україні. Це 
свідчить про те, що встановлене 

співвідношення повноважень міс-
цевого самоврядування та органів 
державної влади не оптимальне. 
Йдеться не про автономність чи 
залежність від державної влади, 
державного управління. Йдеться 
про реалізацію статті 5 Конститу-
ції України. Кожен закон чи інший 
нормативний документ має бути 
спрямовано на реалізацію основно-
го права народу забезпечувати до-
стойні умови життя. Якщо ці умови 
не забезпечені, то дане співвідно-
шення повноважень є неефектив-
ним.

Реалізація права народу бути 
носієм суверенітету і єдиним дже-
релом влади має бути забезпечене 
методологічними, законодавчо-нор-
мативними, інформаційними, со-
ціальними, економічними, ду-
ховно-моральними гарантіями. У 
контексті методологічних гарантій 
йдеться про те, що процес реалі-
зації влади здійснюється на основі 
циклу, який має бути завершеним, 
замкненим.

У теорії замкнутий цикл, за 
яким здійснюються процеси у різ-
них системах, має такі загальні 
характеристики. За́мкнутий цикл 
MRP (англ. Closed loop MRP) — 
система, побудована навколо пла-
нування потреби в матеріалах 
(MRP), яка включає додаткові 
планові функції, а саме плану-
вання виробництва (укрупнене 
планування) (production planning 
(aggregate planning), розробку го-
ловного календарного плану ви-
робництва (англ. master production 
scheduling) і планування потре-
би в потужностях (англ. capacity 
requirements planning). Після того, 
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як вищеописані фази планування 
пройдені, і плани були прийняті як 
реалістичні й досяжні, починаєть-
ся виконання планів. Це включає 
такі функції управління виробни-
цтвом, як вимірювання вхідного/
вихідного матеріального потоку 
(потужності) (англ. input-output 
(capacity) measurement), форму-
вання докладних графіків і диспет-
черування, а також звітність щодо 
передбачуваного відставання від 
графіків від заводу і від постачаль-
ників, формування графіків поста-
чання тощо. Термін «замкнутий 
цикл» означає, що ці елементи не 
просто включені в загальну систе-
му, але й існує зворотний зв’язок 
від функцій виконання з тим, щоб 
планування завжди було коректним 
[3]. Замкнутість циклу – це процес 
організованих дій суб’єктів місце-
вого самоврядування, який спрямо-
ваний на забезпечення потреб гро-
мадян на місцевому рівні шляхом 
причинно-наслідкових перетворень 
і переміщень у часі й просторі про-
грамних, матеріальних і нематері-
альних ресурсів тощо. 

Замкнутість циклу в економі-
ці виконує функцію колективно-
го споживання товарів як послуг. 
Наприклад, суспільний транспорт 
(метро, залізні дороги, мости, ту-
нелі, автомобільні дороги) гаранту-
ють забезпечення потреб громадян 
у транспорті. У цьому контексті 
механізм реалізації місцевого само-
врядування на основі замкнутого 
циклу ми розглядаємо як інстру-
мент забезпечення потреб громадян 
на місцевому рівні.

Будь-яка дія має початок і кі-
нець, що становить той чи інший 

цикл. Він буває завершеним і не 
завершеним. Ступінь завершеності, 
замкнутості циклу встановлюється 
системою оцінки ефективності ді-
яльності місцевого самоврядуван-
ня [4]. Завершеним вважається 
той цикл, у якому поставлена мета 
досягається, а вихідні складові – 
більше суми вхідних. Незаверше-
ним вважається цикл, у якому мета 
не досягається. «Завершений» і «не 
завершений» цикли є методологіч-
ними константами, які мають бути 
враховані при реалізації прав і сво-
бод громадянина. Потенціал місце-
вого самоврядування залежить від 
взаємодії структурованої на основі 
лінійної і мережевої структур енер-
гій: дій суб’єктів, ресурсів, законо-
давчо-нормативного забезпечення 
і т. ін. [5, с.276-328;8;9;10]. 

Терміни «замкненість», «завер-
шеність» характеризує наявність 
причинно-наслідкового зв’язку між 
метою самоврядування і його ре-
зультатами у просторі й часі. Він 
розглядає функціонування тери-
торіальної громади як відповідну 
причинно-наслідкову мережу, що 
має забезпечувати реалізацію ін-
тересів місцевого населення через 
органи місцевого самоврядування, 
які мають гарантувати надання 
громадянину, населенню (громаді) 
високоякісних послуг у сфері осві-
ти, культури, медицини, соціаль-
ного захисту, житлово-комуналь-
ного господарства, забезпечення 
охорони громадського порядку та 
в інших життєво важливих сферах 
і які наділені достатніми фінансо-
вими, інфраструктурними, кадро-
вими та іншими ресурсами. Кожен 
замкнутий цикл має початок, про-



175

довження і кінець, у результаті 
чого замкнутість циклу набуває за-
вершеного виду [6]. 

Формування основ місцевого 
самоврядування на основі замкну-
того й завершеного циклу є мето-
дологічного основою, яка має за-
безпечити даний процес високою 
результативністю й ефективністю. 
Ступінь завершеності циклу міс-
цевого самоврядування залежить 
від якості методологічного і ме-
тодичного забезпечення, зокрема, 
відповідності (точності) термінів, 
визначень, принципів, методів, ме-
ханізмів змісту і формам самовря-
дування громад; повноти охоплен-
ня ними процесу самоврядування; 
однакового розуміння циклу само-
врядування його суб’єктами, що 
беруть участь у цьому процесі.

Замкненість циклу місцевого са-
моврядування реалізується на осно-
ві функціонування багатьох циклів, 
зокрема, таких: «громадянин – 
держава», «народ – держава», 
«причина – наслідок», «початок – 
кінець», «свобода – відповідаль-
ність», «справедливість – ефектив-
ність», «справедливість – сила», 
«мета – результати», «суперечно-
сті – гармонія», «хаос – порядок», 
«одиничне (лінійне) – мережеве» 
тощо. Розробка управлінських рі-
шень місцевого самоврядування, 
які мають будуватися з урахуван-
ням вище названих циклів, має 
встановлювати істину у даних спів-
відношеннях. Якщо будь-який із 
названих і не названих циклів буде 
встановлено не оптимально, гро-
мадяни не зможуть забезпечувати 
собі достойні умови життя, що за-
свідчує сучасна ситуація в Україні.

Провідними у названій системі 
циклів є цикли «причина – наслі-
док», «мета – результати». У спів-
відношенні «причина – наслідок» 
кожна сторона циклу має стояти 
на своєму місці. Якщо причину 
і наслідок поміняти місцями, кар-
динально змінюється співвідно-
шення «мета – результати», тому 
що результати будуть прямо про-
тилежні меті. Про це свідчить іс-
торія розвитку даних циклів. Так, 
наприклад, рівень життя народу 
є наслідком дій органів державної 
влади, яка має забезпечити достой-
ні умови життя. 

В останні роки, у результаті ре-
форми місцевого самоврядування 
у процесі забезпечення умов жит-
тя мають брати участь і місцеві 
громади. Тобто, наслідок – «недо-
стойні умови життя» перетворився 
у причину. У формуванні достой-
них умов життя тепер мають брати 
участь безпосередньо місцеві гро-
мади. З точки зору смислу статті 5 
Конституції України «Народ є но-
сієм суверенітету і єдиним джере-
лом влади» усе логічно. Але разом 
із цим твердженням для цього твер-
дження потрібно забезпечити до-
статніми інструментами, ресурсами 
у зв’язку із встановленими законом 
повноваженнями. У зв’язку з цим 
потрібно оцінювати співвідношен-
ня «мета – результати», ефектив-
ність якого буде характеризуватися 
рівнем умов життя громадян. Це 
потребує визначення критеріїв, по-
казників, міри оцінки [4]. Крите-
ріями рівня життя громадян є на-
ступні: соціальний, економічний, 
екологічний, демографічний, полі-
тичний, правовий, інформаційний, 
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духовний, моральний, територіаль-
ний, національний, технологічний 
тощо. Кожен критерій має свої по-
казники, кожен показник має свою 
міру (максимум, мінімум, стан-
дарт, факт). Наприклад, соціаль-
ний критерій має показники: рівень 
заробітної плати, міра (максимум, 
мінімум, стандарт (споживчий ко-
шик), факт) рівень комунальних 
послуг, рівень зайнятості тощо. У 
цьому критерії важливим є знахо-
дження гармонії у циклі «справед-
ливість – ефективність». 

На сучасному етапі становлення 
та розвитку місцевого самовряду-
вання процесові формування термі-
нів, визначень, понять, принципів 
не приділяється належна увага. У 
результаті, реформування місцево-
го самоврядування перетворюють-
ся на безкінечні у часі й просторі 
процеси, які невизначені, некон-
кретні, розмиті, що робить цикл 
місцевого самоврядування незавер-
шеним, незамкненим. Отже, мета, 
яка була поставлена на початку ре-
формування, не досягається, а міс-
цеве самоврядування знову зазнає 
чергового «реформування». 

Підтвердженням цього є, на-
приклад, аналіз практики співвід-
ношення категорій «справедли-
вість – сила». Як відомо, права 
і свободи людини та їх гарантії 
мають визначати зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Держава 
має відповідати перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини 
має бути реально головним обов’яз-
ком держави. «Право визначати 
і змінювати конституційний лад 
в Україні належить виключно на-

родові і не може бути узурповане 
державою, її органами або посадо-
вими особами. Ніхто не може узур-
пувати державну владу» [1]. Від-
сутність діючої сили народу для 
реалізації свого права бути єдиним 
джерелом влади підтверджується 
сучасним рівнем життя громадян, 
які отримали незалежну державу, 
але майже 30 років ще не мають 
достойного життя. У результаті, 
утворилася ситуація, про яку ще 
у ХVІІ ст. писав відомий учений 
Блез Паскаль: «Справедливість 
і сила роз’єднані в цьому світі, 
тому що сила не хоче прислухатися 
до голосу справедливості, не хоче 
знати ні її доказів, ні аргументів. 
Сила сама собою очевидна і безпе-
речна, вона переконливіше всяких 
аргументів, а справедливість без 
сили може бути оскаржена. Щоб 
справедливість правила світом, 
необхідно її зробити сильною чи 
силу зробити справедливою. «Але, 
не зумівши зробити справедливе 
сильним, люди сильне оголосили 
справедливим». Так і царює ця ти-
ранічна сила — тому, що сила без 
справедливості тиранічна [7].

Аналіз реалізації місцевого са-
моврядування на практиці засвід-
чив, що використовується енер-
гія лінійної сукупності складових 
(дій суб’єктів, ресурсів, законо-
давчо-нормативного забезпечення  
і т. ін.) місцевого самоврядування. 
Включення у процеси забезпечення 
потреб громадян енергії мережевої 
синергетики потребує формування 
замкнутих, завершених циклів ре-
алізації місцевого самоврядування. 

Застосування лінійного методу 
формування і реалізації функцій 
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і завдань місцевого самоврядуван-
ня, постійне «нанизування» нових 
законів, програм, завдань і т. ін. 
не завершує черговий етап рефор-
мування (за відповідними критері-
ями, наприклад, часу), робить його 
перманентним, перетворює процес 
взаємовідносин «центр – регіон – 
громада» у «дурну безкінечність». 
Підтвердженням «дурної безкінеч-
ності» реформування є дисгармо-
нія у циклі «мета – результати», 
коли жодна із декларованих про-
грам реформування місцевого са-
моврядування в Україні не досягла 
поставлених цілей. 

Основною функцією замкну-
того, завершеного циклу є забез-
печення причинно-наслідкового 
взаємозв’язку та взаємоузгоджен-
ня послідовних етапів циклу, пе-
ретворення місцевих ресурсів, дій 
суб’єктів відносин і т. ін. у потен-
ціал місцевого самоврядування. 
Основним результатом функціону-
вання мережі місцевого самовря-
дування є нова суспільна вартість, 
нові суспільні цінності, якими ма-
ють бути: збільшені ресурси, нові 
механізми, досконалі інструменти 
і т. ін. гарантування прав і свобод 
громадянина і місцевих громад.

Висновки та напрямки подаль-
ших досліджень. Таким чином, 
дослідження процесів функціону-
вання місцевого самоврядування 
на основі замкненого, завершено-
го циклу дає підстави для таких 
висновків.

1. Замкнений цикл місцево-
го самоврядування – це причин-
но-наслідкова, взаємозумовлена 
категорія, що визначає систему ме-
тодологічних засад, які на основі 

відповідних механізмів мають за-
безпечувати функціонування пер-
винної мережі суспільства, реалі-
зовувати право народу бути носієм 
суверенітету, єдиним джерелом вла-
ди, а в кінцевому результаті – за-
безпечувати достойні умови життя. 

2. Замкненість циклу місцево-
го самоврядування реалізується на 
основі функціонування багатьох 
циклів: «громадянин – держава», 
«народ – держава», «причина – 
наслідок», «початок – кінець», 
«свобода – відповідальність», 
«справедливість – ефективність», 
«мета – результати», «суперечно-
сті – гармонія», «хаос – порядок», 
«одиничне (лінійне) – мережеве». 

3. Оцінка ступеня замкненості 
– рівня життя громадян здійсню-
ється за соціальним, економічним, 
екологічним, демографічним, полі-
тичним, правовим, інформаційним, 
духовним, моральним, територі-
альним, національним, технологіч-
ним та іншими критеріями.

4. Кожен критерій має безліч 
показників, кожен показник має 
свою міру (максимум, мінімум, стан-
дарт, факт, абсолютну, відносну).

Перспективними напрями май-
бутніх досліджень є вивчення 
інструментів, які гармонізують 
взаємовідносини місцевого само-
врядування та органів державної 
влади, основним вектором яко-
го має бути забезпечення гаран-
тій реалізовувати право народу 
бути носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади. Адже, з одні-
єї сторони, державна влада без 
її обмежувача – влади народу за 
відсутності духовно-моральних за-
сад суспільно-політичної культури 
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співжиття перетворюють її у ти-
ранію, з другої, – нерозвинутість 
суспільного, державного мислення 
у громадянина, народу перетворює 
процес співіснування народу і дер-
жави у хаос, анархію. Ця обстави-
на свідчить, що народ без держави 
не може існувати, але і держава 
без культурного, свідомого, з дер-
жавним мисленням народу теж не 
може існувати. У цьому контек-
сті перспективним напрямом до-
сліджень має стати знаходження 
інструментів гармонізації держав-
ної влади та народу. Це можли-
во зробити за рахунок організації 
державою мережі курсів, шкіл, 
які навчають громадянина, місцеві 
громади суспільному, державному 
мисленню. Функція держави – на-
вчати народ зараз актуалізується 
у зв’язку зі стрімким розвитком ін-
формаційної, інтелектуальної, еко-
номічної та інших сфер. Держава 
має очолити процеси приведення 
у відповідність вимогам сучасності, 
крім економіки, політики, екології, 
суспільне, державне мислення гро-
мадянина, народу. 
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