
Рецензія 

на колективну монографію 

«Громадівська модель самоврядування в Україні» 

 

Демократизація всіх сфер суспільного життя та побудова громадянського 

суспільства в Україні неможливі без проведення децентралізації і деконцентрації 

державних функцій і повноважень та втілення в життя принципів реального 

місцевого самоврядування, оскільки наша країна все ще залишається однією з 

найбільш централізованих держав Європи, а інститут місцевого самоврядування 

знаходиться на шляху становлення.  

Однією із особливостей цього шляху є розширення ролі місцевого 

самоврядування, посилення його владних позицій у політичній системі. Проте реалії 

державотворення на місцевому рівні показують, що нормативно-правове 

забезпечення децентралізаційних процесів, їх науково-теоретичне обґрунтування 

поки що не відповідає політичним викликам сьогодення.  

Проте було б помилкою недооцінювати ту роль, яку наука відіграє на царині 

адаптації наукових підходів, визначення механізмів та інструментів для 

забезпечення реформування та розвитку місцевого самоврядування, його 

наближення до справжнього народовладдя на місцевому рівні.  

У монографії автори досліджують широке коло питань, що стосується теорії та 

практики місцевого самоврядування, розглядаються можливості нової, громадівської 

моделі розвитку цього інституту народовладдя.  

Беззаперечною цінністю колективної роботи є наскрізна ідея запровадження 

новацій у діяльність органів місцевого самоврядування, що ґрунтується на сучасних 

наукових розробках, підкріплених практикою їх запровадження. Це особливо 

актуально в сучасних умовах глобалізації світу, коли економізація та інформатизація 

відносин створюють можливості для розвитку, але одночасно збільшують 

конкуренцію за ресурси та вплив. 



Монографія складається з одинадцяти розділів, кожен з яких охоплює певний 

напрямок місцевого самоврядування – від наукових засад дослідження місцевого 

самоврядування до перспектив розвитку цього інституту в умовах децентралізації 

влади. 

Кожний розділ монографії віддзеркалює результати виконаного теоретичного 

або практичного дослідження. Використані джерела колективної монографії 

налічують понад 750 одиниць. 

Рецензована монографія, безперечно, заслуговує високої оцінки і посяде гідне 

місце серед досліджень у галузі публічного управління. Написана доступною мовою, 

вона слугуватиме інструментом поліпшення знань депутатів місцевих рад, 

посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, громадських активістів, а 

також усіх, хто цікавиться питаннями зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні. 

Результати аналізованої наукової праці можуть бути використаними при 

викладанні дисциплін спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування, а 

також у теоретичних дослідженнях з проблем модернізації та реформування системи 

місцевого самоврядування. 

Рецензент уважає, що монографія «Громадівська модель самоврядування в 

Україні» за своїм науковим рівнем, обсягом та оформленням повністю відповідає 

вимогам МОН України і може бути рекомендованою до друку. 
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