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Щербань О.А. 
ХГПА 

ПРО ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Україна зажди прагнула до створення та функціонування ефективного 

місцевого самоврядування, але цьому заважало декілька факторів. Все більший 

вплив на соціально-економічні і політичні процеси в державі має місцеве 

самоврядування, яке потребує розвитку і вдосконалення у процесі утвердження 

України як європейської демократичної держави. Саме тому ця тема є 

актуальною у наш час.  

Місцеве самоврядування – це право та спроможність органів місцевого 

самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління 

суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в 

інтересах місцевого населення. Це право здійснюється радами або зборами, 

члени яких вільно обираються таємним голосуванням.  

Багато ресурсів, а також владні повноваження взяла на себе центральна 

влада, яка таким чином не дає змогу територіальним громадам  ефективно 

вирішувати питання власної життєдіяльності та розвитку.  80% бюджетних 

коштів в Україні перерозподіляються через державний бюджет, і лише 20% – 

через місцеві бюджети. Це вкрай негативно позначається на якості життя 

громадян, створює несприятливий інвестиційний клімат, відчутно ускладнює 

підприємницьку та соціальну активність. 

Яке ж місцеве самоврядування потрібне нам? На нашу думку, для 

ефективного функціонування органів місцевого самоврядування потрібно 

дотримуватися декількох принципів. По-перше, у місцевого самоврядування 

повинна бути самостійність у вирішенні питань місцевого значення. 

Територіальні громади мають на 100% вирішувати питання місцевого значення 

і їх дії не повинні обмежуватися чи відбиратися будь-якими державними 

органами. 

По-друге місцеве самоврядування повинно мати територіальну 

повсюдність. Зараз, місцеве самоврядування, по суті, здійснюється лише на 

рівні територіальних громад, а на рівні районів та областей носить фактично 

символічний характер. Якщо впровадити у нашій країні принцип повсюдності 

місцевого самоврядування, то можна говорити про створення правових умов 

для активізації життєдіяльності територіальних громад, встановлення чітких 

територіальних меж їх діяльності.   

По-третє, місцевому самоврядуванню потрібно спрямовувати владні 

повноваження на максимально близький до громадян рівень влади, на якому ці 

повноваження можуть бути ефективно реалізовані.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
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По-четверте, на мою думку, потрібно змінити розподіл бюджетних 

коштів. Тобто розподіляти бюджет менш централізовано.   

Це тільки деякі аспекти проблеми розвитку і функціонування місцевого 

самоврядування. Цей список можна продовжити. 

Отже, на даний момент місцеве самоврядування знаходиться не на 

високому рівні розвитку та функціонування. На нашу думку, тільки при 

додержанні указаних змін та вимог система місцевого самоврядування зможе 

успішно розвиватися і зайняти більш вище становище, яке йому і повинно  

належати. 
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МОВНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ 

 

Арсєнова А.В. 

НТУ «ХПІ» 

ПРОБЛЕМИ СУРЖИКУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Мовне явище, що дістало назву суржик, належить до специфічної форми 

побутової мови в Україні. Його національну й соціальну природу відображає 

сам термін, запозичений із сільськогосподарської лексики. Тлумачний словник 

української мови фіксує слово суржик у двох значеннях: по-перше, суміш зерна 

пшениці й жита, жита й ячменю, ячменю й вівса та ін.; борошно з такої суміші; 

по-друге, елементи двох або кількох мов, об’єднані штучно, без додержання 

норм літературної мови; нечиста мова.  

Отже, семантичне ядро слова суржик поєднує два елементи значення – 

змішування двох різних субстанцій і пониження якості утвореного внаслідок 

змішування продукту. 

Передумови для виникнення явища суржику заклалися ще під час 

переходу України у склад Московії, Австро-Угорщини та інших країн у 14 

столітті. 

Саме у цей період на загарбаних українських землях впроваджувалася 

політика жорстокого переслідування вживання української мови та 

впровадження мови країни-загарбника і навіть культури та звичаїв. Такий 

наступ на українську культуру продовжувався протягом кількох століть, що 

позначилося на використанні української мови у наш час. Основним наслідком 

такої політики країн поневолювачів стало знищення національних культурних 

пам’яток. Це в свою чергу призвело до незнання рідної мови представниками 

тогочасного молодого покоління, що в свою чергу призвело до незнання рідної 

мови представниками наступних поколінь. 

Дослідження суржику дасть можливість розкрити на конкретному 

матеріалі сам механізм згубного впливу мовної асиміляції на інтелектуальний і 

моральний стан суспільства Руйнація структури української мови в 


