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Публічна самоврядна 
(муніципальна) влада в Україні: 

методологічні підходи 
до визначення основних ознак 

Із прийняттям Конституції України 
1996 р. [1] і Закону України від 21 трав
ня 1997 р. «Про місцеве самоврядування 
в Україні» [2] закінчився етап диску
сій щодо визнання Українською держа
вою і суспільством самоврядування як 
одного з інститутів демократії та держав
но-правового інституту. Стаття 7 Консти
туції України закріпила цей принцип 
так: «В Україні визнається і гарантується 
місцеве самоврядування». Тож можна 
говорити як про визнання, так і про лега
лізацію публічної самоврядної влади. 

Водночас у процесі її конститую
вання, структурування та інституціона-
лізації виникає ряд проблем, пов’яза
них не стільки зі структурно-функціо
нальними її характеристиками, скільки 
з концептуально-атрибутивними пара
метрами її становлення, ординарної 
діяльності й перспективного розвитку. 
Звідси виникає нагальна потреба, ви
користовуючи комплекс методів нау
кового пізнання і різні аспективні під-

ходи, проаналізувати та обґрунтувати 
формування та існування такої само
врядної влади в Україні. 

Насамперед слід зазначити, що таке 
завдання є обтяжливим із різних аспек
тів об’єктивного та суб’єктивного харак
теру. До перших слід віднести такі об
ставини: а) ще недавно в історичній 
ретроспективі Україна була частиною 
великої тоталітарної держави; б) відно
сини влади в радянському, зокрема й ук
раїнському суспільстві та політикумі, 
завжди мали первинне значення та ві
дігравали фетишистську роль; в) зна
чення багатоаспектного та багаторів
невого феномена публічної влади було 
принижено, і в конституційній доктрині 
радянської держави розглядалась і до
сліджувалась тільки державна влада, 
що здійснювалася на всіх щаблях со
ціуму та держави. До суб’єктивних фак
торів, насамперед, слід віднести полі
тичну і функціональну неготовність 
правлячої та місцевої еліти до спри-
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йняття нових відносин у системі коор
динат «суспільство – держава – грома
дянин»; фактична відсутність у неї 
навичок з організації діяльності органів 
публічної влади в умовах демократи
зації суспільного та державного життя; 
невміння організувати і здійснювати ро
боту в умовах фактичної незалежності, 
але в рамках установленої законом ком
петенції. Тому, на нашу думку, тільки 
подолання зазначених стереотипів та не
доліків, дає змогу методологічно об
ґрунтувати публічну самоврядну владу. 

Розглядаючи публічну самоврядну 
владу, насамперед, у семантичному ас
пекті, варто звернути увагу на досить 
примітне висловлення О. Я. Сливи, 
який відзначав, що «місцеве самовря
дування це влада, і інших питань не
має. З недавньої історії ми прекрасно 
знаємо, що таке моноліт державної 
влади. Це – недемократична державна 
влада. Звідси випливає проблема вла
ди муніципальної. А що загального в 
державної і муніципальної влади? Увесь 
світ відповів на це питання. Разом вони 
є публічна влада і все» [3]. 

Варто вказати, що з цього вислов
лення випливає низка висновків, що 
мають важливі методологічні та ква
ліфікуючі характеристики як для самої 
публічної самоврядної влади, так і для 
процесів її становлення і розвитку: 
по-перше, така влада, без сумніву, є пуб
лічною; по-друге, вона відрізняється 
від публічної державної влади істотни
ми демократичними властивостями; 
по-третє, вона є муніципальною владою. 

Щодо першого положення про на
лежність самоврядної влади до влади 
публічної, справді, сумнівів не виникає. 
У цьому аспекті варто звернути увагу 
на досить складний механізм взаємодії 
державної та самоврядної форм пуб
лічної влади: 

а) самоврядна влада функціонує на 
території держави, система органів якої 
здійснює публічну державну владу. Звід
си, у питаннях генезису, конституюван
ня і легалізації самоврядної влади вирі
шальна роль належить владі державній; 

б) у питанні зміцнення і стабілізації, 
підвищення дієвості й ефективності дер
жавної влади важлива роль приділяєть
ся владі самоврядній. Остання «розван
тажує» державну владу, забираючи в 
неї солідний фрагмент соціально-еко
номічних питань і проблем, що торка
ються істотних інтересів жителів від
повідних територій держави, роблячи 
її більш продуктивною в терміновому 
і просторовому аспектах. Водночас само
врядна влада істотно підвищує громадян
ську активність цих жителів, сприяє 
посиленню процесів її самопрояву за до
помоги самоврядування локальними 
справами, які мають колективне зна
чення, нарешті, позитивно впливає на 
формування конкретної особистості. 

Звідси – самоврядна влада породже
на і «виходить» від влади державної, 
існує за її позитивного протекціонізму, 
і, своєю чергою, зміцнює, стабілізує вла
ду державну, підвищуючи її управлін
ську ефективність, за допомоги вирішен
ня істотного комплексу соціальних пи
тань, що виникають на локальному рівні 
державного управління. Така симбіотич
на взаємодія є дуже примітною. Втім, 
як правильно відзначає Є. В. Мірош
ниченко, «симбіоз цих двох засад аж 
ніяк не ставить знак тотожності між 
самоврядуванням і державою, не роз
чиняє перше в другому і не розглядає 
місцевого самоврядування як фено
мен, що протистоїть державності» [4]. 

Положення про високий демокра
тичний потенціал самоврядної влади 
підтверджується конституюванням і 
функціонуванням її спеціального суб’єк
та – територіальної громади. У цьому 
аспекті слід зазначити, що в науко
вій літературі дискутується питання 
про те, чи є місцеве самоврядування, 
а, отже, і здійснення публічної само
врядної влади, проявом народовладдя. 
Нам уявляється, що це питання має 
принципове значення не тільки для 
визначення природи публічної само
врядної влади, а й для становлення 
суб’єктно-об’єктної та структурно-функ
ціональної її характеристик. Справді, 
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якщо розглядати місцеве самоврядуван
ня як одну з форм народовладдя, то ви
пливає висновок, відповідно до якого су
б’єктом місцевого самоврядування є 
безпосередньо народ, тобто «громадяни 
України всіх національностей» (Преам
була Конституції України), а це, своєю 
чергою, суперечить ст. 140 Конституції 
України, що визначає місцеве самовря
дування як «право територіальної гро
мади», а також статтям 1,2 Закону Украї
ни «Про місцеве самоврядування в Ук
раїні» від 21 травня 1997 р., що визнача
ють первинним суб’єктом місцевого 
самоврядування територіальну грома
ду, тобто «жителів, об’єднаних постій
ним проживанням у межах села, сели
ща, міста, що є самостійними адміні
стративно-територіальними одиницями, 
чи добровільне об’єднання жителів 
декількох сіл, що мають єдиний адмі
ністративний центр». Окрім того, ви
сновок про те, що на локальному рівні 
члени територіальної громади висту
пають і функціонують, насамперед, як 
жителі відповідної території, відповід
ної територіальної одиниці, а не як гро
мадяни України [5], логічно підтвер
джує неправильність такого підходу. 

Звідси варто визнати конструктив
ним і підтримати висновок А. Р. Крусян 
про помилковість ототожнення термі
нів «народовладдя» і «місцеве самовря
дування», «народне» і «місцеве» само
врядування. Ці явища розрізняються, на
самперед, за суб’єктною ознакою. Су
б’єкт народного самоврядування - народ, 
що має суверенітет, є єдиним джерелом 
влади. Суб’єкт місцевого самоврядуван
ня - територіальна громада, що на міс
цевому рівні провадить гарантовану 
державою самоврядну діяльність [6]. 

Територіальна громада не має сувере
нітету, ця якість належить винятково 
народу. У цьому випадку «суверенні пра
ва держави трансформуються в само
врядні повноваження територіальних 
колективів». Тому суб’єктом місцевого 
самоврядування повинен визнаватися не 
сам народ України, а власне територі
альна громада, що, на думку М. П. Ор-
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зіх, виступає як «нормативно-правова 
модель самоорганізації населення з від
повідними організаційними (управлін
ськими) структурами, здатними вира
жати, реалізовувати і захищати терито
ріальний інтерес як прав і законний 
інтерес місцевого самоврядування» [7]. 

Висновок про те, що публічна само
врядна влада є владою муніципальною, 
повинний сприйматися насамперед у 
широкому розумінні самоврядної влади, 
а також з урахуванням історичних тра
дицій. Слід зазначити, що хоча багато 
вчених-конституціоналістів ототож
нюють ці поняття, у вітчизняній нор
мативно-правовій лексиці це ще не 
одержало свого закріплення. Так, 
Ю. М. Тодика відзначав, що «в основі 
моделі місцевого самоврядування, 
яка реалізована в Україні, лежить 
теорія, що розглядає первинні грома
ди як самостійне джерело публічної 
недержавної (муніципальної) влади» [8]. 
Становить інтерес думка Н. І. Рудої, 
яка, характеризуючи особливий суб’єкт 
муніципальної влади, писала, що «від
несення територіальної громади – 
жителів сіл, селищ і міст – до основно
го суб’єкта вказує на те, що в нашому 
суспільстві самоврядування здобуває 
риси самоорганізованої публічної вла
ди і самоздійснюваного управління 
на місцях» [9]. Здається, що ця позиція 
є трансформацією підходу Ю. О.Тихо-
мирова, який, досліджуючи самовря
дування в широкому аспекті, вважає, 
що в наш час «самоврядування набу
ває властивостей самоорганізованої 
публічної влади і самоздійснюваного 
управління» [10]. Гадаємо, що інтер
претація такої тенденції на локальний 
рівень додає їй не тільки прагматич
ного, а методологічного характеру, 
фіксуючи істотні риси, що конститую
ють і рефлексують структурно-функ
ціональні модифікації в характері та 
структурі самої публічної влади. 

Автори першого в Україні підруч
ника «Муніципальне право України», 
серед яких В. Ф.Погорілко,О. Ф.Фри-
цький, М.О. Баймуратов, обґрунтовую-
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чи назву книги, відзначали, що муні
ципальне право належить до публіч
ного права, тому що це стосується на
самперед і головним чином самостійного 
інституту публічної влади (читай – му-
ніципальної.– Авт.) – безпосередньої та 
представницької (локальної) влади 
(демократії) [11]. На особливий харак
тер публічної влади територіальної 
громади звертав увагу у звертанні до 
читачів цієї праці і президент Асо
ціації міст України, київський міський 
голова О. Омельченко, відзначаючи, 
що остання бере на себе весь тягар ви
рішення міських проблем щодо управ
ління і використання суспільних об’єк
тів з метою задоволення загальних 
потреб жителів міста, вказуючи, що 
ще від часів Стародавнього Рима мі
ське управління традиційно називали 
муніципальним [12]. 

Більш широка характеристика муні
ципальної влади випливає з етимологіч
ного поняття терміна «муніципалітет», 
що міститься в ст. 3.1 Європейської 
хартії міст, яку було прийнято Радою 
Європи в березні 1992 р. [13]. Якщо 
раніше термін «муніципалітет» тради
ційно тлумачився в історичному аспек
ті як «municipium» – італійські міста, 
що виникли в Римській державі, а з ІІІ ст. 
до н. е.– провінційні міста, вільне насе
лення яких одержувало в повному чи 
обмеженому обсязі права римського 
громадянства і самоврядування [14], а 
потім розумівся як «муніципалітет – від 
нім. Munizipalitat» – виборний орган у 
системі місцевого самоврядування [15], 
то в зазначеному документі він трак
тується як автономна адміністративна 
одиниця, що поєднує співтовариство 
жителів із визначеними інтересами та 
населений центр «з організованим 
будівництвом, комунальним обслуго
вуванням і своєю власною адміністра
цією» [16]. Звідси, уявляється, що буде 
справедливим уводити до складу суб’єк
тів муніципальної влади не тільки 
міста, а й села, селища та інші адміні
стративно-територіальні одиниці пер
винного характеру з їхніми територі-

альними громадами і виборними орга
нами, що створюються першими. 

Вагомим аргументом, що підтвер
джує необхідність визначення і вирізнен-
ня муніципальної влади як самостійної, 
є і сучасні правові реалії України.У сис
темі публічної влади на локальному 
рівні функціонально вирізняються дві 
самостійні підсистеми: місцеве держав
не управління, що здійснюється місце
вими органами державної виконавчої 
влади (місцеві державні адміністрації 
та місцеві органи центральної виконав
чої влади), і місцеве самоврядування, 
яке здійснюється територіальними гро
мадами безпосередньо і за допомоги 
створюваних ними представницьких і 
виконавчих органів.Таким чином, виді
лення муніципальної влади досить чіт
ко визначає, окреслює, виділяє й обме
жує як коло її суб’єктів, так і можливі 
компетенційні повноваження, що реа
лізують об’єктний склад цієї влади. 

Однак, незважаючи на те, що само
врядні та державні засади в управлінні 
на локальному рівні фактично поєд
нуються в єдиному інструментально-
нормативному комплексі публічної 
влади і в реалізації публічно-владних 
повноважень, що на практиці інтегрує 
їх у єдиний, але вже інституціонально-
нормативний комплекс публічної вла
ди, ці дві підсистеми публічної влади 
цілком самостійні та рівноправні. 

Існування муніципальної влади, в 
широкому сенсі її розуміння, підтвер
джується історично. Загальновідомою 
є думка, відповідно до якої самовря
дування завжди в тій чи тій формі 
супроводжувало існування і функціо
нування людської цивілізації. Первісна 
громада – яскравий приклад самовря
дування на зорі людської історії. Ці 
процеси знайшли своє підтвердження 
і розвиток в ідеології та політичній прак
тиці періодів рабовласництва (міста-
поліси), феодалізму (ремісничі цехи, 
що володіли автономією в самовряду
ванні, вільні міста, Запорізька Січ), 
розвитку буржуазної державності (мі
ське і земське самоврядування, обласна 
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автономія) і зіграли, на нашу думку, 
вирішальну роль у формуванні прин
ципу гомруля (Home rule) - власне 
принципу місцевого самоврядування, 
що увібрав у себе сполучення різно-
рівневих інтересів (центра і місць), об
лік різнопланових інтересів індивідів 
(територіального колективу) та їхнє 
співвідношення з інтересами всієї держа
ви в цілому [17]. Виявлення і диферен
ціація інтересу в місцевому самовряду
ванні демонструє та розкриває глибин
ний філософський, гносеологічний 
зміст муніципальної влади. 

Дослідження категорії інтересу як 
першопричини соціальних дій, подій, що 
слідує за безпосередніми спонукання
ми - мотивами, помислами, ідеями і т. ін. 
[18] - індивідів і соціальних груп, що бе
руть участь у цих діях, дає підставу для 
висновку, що всяку людську діяльність 
засновано на інтересі, який є відправним 
моментом, що «запускає» цю діяльність, 
свого роду вихідною домінантою існу
вання і розвитку людської цивілізації. 
Ще Г.-Ф. Гегель стверджував, що «най
ближчий розгляд історії переконує нас 
у тому, що дії людей випливають з їхніх 
потреб, їхніх пристрастей, їхніх інтере
сів... і лише вони відіграють головну 
роль» [19]. Множинність і різноплано-
вість інтересів як індивідуальних, так і 
групових, соціальних та економічних, 
духовних і прагматичних, дозволяють су
дити про багатогранну діяльність люд
ського співтовариства, яка має виходи на 
різні її рівні, зокрема на рівень як держав
ний, так і місцевого самоврядування. 

Домінуюча роль інтересу в місце
вому самоврядуванні уявляється в тому, 
що в повсякденній людській діяльно
сті його можна трактувати в широкому 
розумінні як будь-яку спрямованість 
на значущий для людини предмет 
чи діяльність, причому ця значущість 
(пріоритет інтересів, наявність домі
нуючих інтересів) визначається вибо
ром і стійким зосередженням уваги на 
визначених об’єктах. 

У цьому аспекті соціально значу
щим виступає і місцеве самоврядування, 
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муніципальна влада, що в державно 
організованому суспільстві забезпе
чує становлення і реалізацію соціаль
но-, національно-, професійно-, тери
торіально-групових, корпоративних, 
колективно-групових та індивідуаль-
но-особистістих інтересів. 

Практичним підтвердженням такої 
тези є те, що місцеве самоврядування 
формується у процесі розмежування 
інтересів центральної державної влади 
з інтересом окремих територій (тери
торіальний інтерес) не тільки з метою 
їхнього самоствердження, а й визна
ченої «автономізації» у вирішенні пи
тань функціонування відповідної групи 
людей, що проживають на відповідній 
території (територіального колективу). 

Незважаючи на визначену «авто
номію», інтерес у муніципальній владі 
все-таки є частиною загального соці
ального інтересу, реалізованого в рам
ках інтересу державного. Соціальні 
та державні інтереси, своєю чергою, 
обумовлені економічним становищем 
тих чи тих суспільних груп (у номі
нальному вираженні, територіальних 
колективів), одначе вони не зводяться 
тільки до цього положення, оскільки 
не існують крім того чи того їхнього 
вираження у вигляді настроїв, поглядів, 
емоційних реакцій, ідеології тощо [20]. 

Звідси, як уявляється, дуже актуаль
ною стає проблема узгодження інтере
сів, що виявляються на різних рівнях – 
державному і локальному, з метою 
формування загального, соціального 
інтересу, який проявляється у практич
них діях держави та її органів, у функ
ціонуванні системи місцевого само
врядування, муніципальної влади, з ме
тою реалізації завдань функцій як са
мої держави, так і самореалізації прав 
територіальних колективів та їхніх 
членів – жителів сіл, селищ, міст. 

Про такий екзистеційний взаємо
зв’язок інтересів, що набув у державно
му управлінні характер тенденції, 
свідчить і світовий досвід. Так, напри
клад, французький фахівець із проб
лем організації управлінської діяль-
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ності Б. Гурне вказує, що здійснення 
основних управлінських функцій, які ра
ніше входили у виняткову монополію 
держави, сьогодні «доручається співто
вариствам, розселеним на відповідних 
територіях, органи яких обираються 
населенням. Ці співтовариства одночас
но наділяються правами, що дозволяють 
їм братися за реалізацію цих функцій,– 
наприклад, правом стягнення податків,– 
і визначені владою в умовах її здійснен
ня в рамках діючого закону» [21]. 

Однак, наявність загальних соціаль
них інтересів не означає злиття інте
ресів центра і місць. Поляризація інтере
сів центра і місць – от основа зароджен
ня муніципальної влади, що виникає у 
процесі децентралізації та деконцен-
трації публічної державної влади. 

Але ці процеси супроводжуються 
й іншими позитивними змінами, що 
виявляють і розширюють праксеоло-
гічну цінність місцевого самоврядуван
ня, яка полягає в тому, що воно не 
тільки неминуче спричиняє розширення 
дії права як соціального регулятора, а й 
істотно розширює сферу волі індивіда. 
У цьому аспекті уявляється достатньо 
обґрунтованим висновок про те, що 
хоча правова регламентація і ставить 
визначені рамки для реалізації пово
дження суб’єкта, все-таки нормативна 
регламентація його функціонування на 
рівні локальної демократії «апріорно» 
розширює сферу (насамперед, потен
ційну) його соціальної дії та формує 
істотний сегмент його соціальної взає
модії, у результаті якого реалізуються 
колективні права особистості. 

Конструктивізм такого підходу вба
чається, насамперед, у тому, що він до
зволяє спостерігати і стимулювати про
цеси виникнення і становлення муніци
пальної влади, що прямо пов’язані зі 
становленням і розвитком системи міс
цевого самоврядування в державі. 

Ще одним важливим підтверджен
ням гносеологічної сутності муніци
пальної влади є те, що самостійна 
інституціоналізація і структуризація міс
цевих інтересів, що лежать в основі її 

виникнення, дозволяють зафіксувати 
основні елементи системи інтересу як 
такого в місцевому самоврядуванні. 
На нашу думку, така система у своїй 
єдності визначає «муніципальні права 
особистості» у широкому змісті, тобто 
формує її правове становище на місце
вому (муніципальному, регіональному) 
рівні та є, власне, основою існування міс
цевого самоврядування, муніципальної 
влади, її самоціллю і домінантним зав
данням. До таких прав у контексті 
інтересу можна віднести: 

– інтереси території, на якій функці
онує особистість, що виступає невід’єм
ною частиною територіального колек
тиву, і які на сучасному етапі розвитку 
суспільства є переважними через про
цеси «самоствердження» територій; 

– інтереси самого територіально
го колективу, що складаються в 
сукупності інтересів індивідів-членів 
(загальні інтереси) і в індивідуалізова
ному інтересі кожного з них (особи-
стісні інтереси); 

– інтереси конкретної особистості 
члена територіального колективу, що 
мають прояв у його муніципальних 
правах у вузькому розумінні та є, влас
не, суб’єктом-об’єктом самоврядуван
ня (муніципальної влади), та можуть 
нести в собі як позитивний, так і нега
тивний потенціал, тобто збігатися або 
не збігатися з інтересами всього ко
лективу, членом якого він є [22]. 

Крім того, особистість, зазнаючи 
впливу територіального колективу чи 
самої держави безпосередньо (санкції, 
що встановлені державою), модифікує 
свою поведінку залежно від «сили тис
ку» на неї та згідно зі своїми інтереса
ми, одначе вирватися за межі «колек-
тив-держава» цілком не може, відчу
ваючи на собі домінанту їхніх інтере
сів, що змушує її погоджувати свою 
поведінку відповідно до них [23]. 

Отож, можна констатувати, що у 
сфері формування, функціонування і 
реалізації муніципальної влади склада
ється і діє дуже складний соціальний 
механізм взаємопрояву і взаємообліку 
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багаторівневих і різнопланових інтересів кальному рівні у процесі самооргані-
широкого кола неперсоніфікованих су- зації населення в умовах позитивного 
б’єктів, що провадять свою життєдіяль- протекціонізму з боку держави, висту-
ність на відповідній території, з метою паючи у вигляді «системи (підсистеми) 
реалізації своїх тактичних і стратегічних у рамках макросистеми»; 
настанов, цілей та інтересів. Характер- - вона функціонує у сфері місцевого 
ною рисою цього механізму є його синер- самоврядування, має суб’єктно-об’єкт-
гетичний характер, який проявляється ний склад і структурну організацію, 
у взаємному компромісі суб’єктів муні- представлену безпосередньо терито-
ципальної влади і колабораційній осно- ріальними громадами та органами, 
ві їхнього функціонування. Такий взаєм- що створюються ними безпосередньо і 
ний облік усієї сукупності інтересів, що діють опосередковано, від їхнього імені; 
складаються на рівні місцевого самовря- - основою генезису муніципальної 
дування у сфері муніципальної влади, влади є локальний інтерес, що є ви-
їхня взаємна компромісність і гармоні- дом загального соціального інтересу, 
зація є гарантом існування і функціону- який реалізується в державно-організо-
вання як самої системи місцевого са- ваному суспільстві за допомоги міс-
моврядування, так і влади, що її реалі- цевого самоврядування, забезпечуючи 
зує, а також терпимості й протекціо- становлення і реалізацію широкого 
нізму до муніципальної влади з боку спектра соціально-, національно-, про-
центральної влади держави. фесійно-, територіально-групових, ко-

Резюмуючи, можна дійти таких вис- лективних інтересів; 
новків про ознаки й особливості муні- - становлення і позитивний розви-
ципальної влади: ток муніципальної влади обумовлюється 

- вона структурується в системі пуб- та, своєю чергою, викликає й підсилює 
лічної влади у формі публічної само- процеси децентралізації та деконцент-
врядної влади у процесі усвідомлення рації державної влади, що виступають 
державою наявності інших, недержав- в умовах її формування якісно новими 
них інтересів - інтересів локального методами здійснення публічної влади, 
характеру, що не збігаються з держав- що не тільки формують компетенцій-
ними, але і не є антагоністичними їм; ну базу муніципальної влади, а й більш 

- вона характеризується більшою «олюднюють», «гуманізують» саму пуб-
часткою демократизму, ніж влада дер- лічну владу, роблять її більш набли-
жавна, тому що її первинним суб’єктом є женою до громадян держави; 
територіальні громади, які складають- - реалізуючись у повсякденному 
ся з жителів відповідних територій, і житті, муніципальна влада істотно роз-
конституюється з основною метою - ширює область волі індивіда, «апріор-
вирішення питань місцевого значення; но» розширюючи на рівні локальної 

- водночас, вона має підзаконний ха- демократії сферу (насамперед потен-
рактер, тому що легалізується і регламен- ційну) його соціальної дії, формуючи 
тується публічною державною владою; істотний сегмент його соціальної взає-

- вона має системний характер, модії, в результаті якого здійснюються 
позаяк виникає та функціонує на ло- колективні права особистості. 
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У статті розглянуто феномен публічної муніципальної влади в Україні. Дослі
джено взаємозв’язок державної влади та місцевого самоврядування. Визначено 
ознаки та особливості муніципальної влади. 
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Баймуратов М. А. Публичная власть местного самоуправления (муниципальная 
власть) в Украине: методологические подходы к определению основных признаков 

В статье рассмотрен феномен публичной муниципальной власти в Украине. 
Исследована взаимосвязь государственной власти и местного самоуправления. 
Определены признаки и особенности муниципальной власти. 

Ключевые слова: муниципальная власть, публичная власть, местное самоуправление. 

Baymuratov M. Public local (municipal) power in Ukraine: methodological appro
aches to the basic features 

The phenomenon of public municipal power in Ukraine is defined in the article. The 
interrelations of state and local governments are analyzed. The signs and characteristics 
of municipal authority are determined. 

Key words: municipal power, public power, local authority. 
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