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Abstract. The subject of research is complementarity as an inherent 
property of the phenomenon of local self-government. The purpose of the 
article is to determine the substantiation of approaches to the definition of 
the essence and specificity of complementarity in the processes of imple-
mentation of local self-government. The methodology of the research was 
chosen the theory of systems, the theory of organizations, a number of 
interdisciplinary approaches, in connection with the fact that the theoretical 
and methodological foundations as a science “Public Administration and 
Administration” in general, and its direction “Local government” are in an 
active development. The formation of the methodological tools of this study 
was based on a philosophical basis of holism, proceeding from the syner-
getic unity of the world. The main conclusions are as follows. It is proved 
that the attributive feature of the phenomenon of local self-government and, 
accordingly, of local self-government as its manifestations and elements, is 
complementarity. The complex of activities of local self-government bod-
ies is a sequence of states realized by their essential properties, which is 
complementarity. Under the complementarity of local self-government, we 
understand their attributive ability to act as the subject of complementar-
ity and mutual influence in the time continuum. It is substantiated that the 
term “complementary changes” that describes the dynamic component of 
the process of realization of functions of the system of local self-govern-
ment, which can lead to an optimal state of interaction of the system of 
local self-government and its elements with other open dynamic systems 
and their elements, is an appropriate term for naming the activities of local 
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self-government bodies. The essence of institutional and functional comple-
mentarity of the system of local self-government is determined. The insti-
tutional complementarity of the system of local self-government involves 
the construction and consolidation in the law of the way of implementing 
interaction with other public administration bodies both at local and central 
levels. Institutional complementarity testifies to the organizational imma-
nent unity of several relatively stable systems and does not reflect their 
movement in time. Attributive features of functional complementarity of 
the system of local self-government are as follows: it characterizes the pro-
cess; can be formed and used situationally (on the basis of the principles 
of organizational and legal autonomy) as a mechanism of “response” to 
one or another “challenge” faced by any element of the system of local 
self-government; in contrast to the institutional, its initiators and actors can 
act not only legitimized control subsystem, but also any other (group of 
other) elements of the system of local self-government. The status of the 
category of complementarity as a universal and key temporal property of 
local self-government is determined. The principle of universality means 
that local self-government is always, at any point in time, complementarily 
open to interactions with other systems or their elements. The peculiarity 
of the “key” property means the presence of a number of others that are 
secondary and refined, detailing the general. The specific characteristic of 
the phenomenon of local self-government is revealed, which is the ability to 
constantly implement in time, the actual ability to act as the center of com-
plementary connections, the main actor of complementary processes. It is 
substantiated that the effective vector of development of the system of local 
self-government is the implementation of the principle of complementarity 
through a free (based on the principles of organizational and legal auton-
omy) choice of the optimal complimenter – expedient for a certain period 
of time to the subject II, which will be the most moderate for the subject I a 
system of local self-government.

1. Introduction
Актуальність даного дослідження обумовлюється рядом факторів 

об’єктивного характеру. Так, зважаючи на той факт, що теоретико-мето-
дологічні основи як науки «Публічне управління та адміністрування» 
в цілому, так і її напряму «Місцеве самоврядування» знаходяться на 
стадії бурхливого розвитку, виникає об’єктивна потреба у розширенні 
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існуючого понятійно-категоріального апарату. Зважаючи на інтердис-
циплінарний характер сучасних методологічних підходів, та виходячи 
із принципів єдності світобудови, вважаємо доцільним здійснювати 
пошук новітнього інструментарію у ряді суміжних наук, де ефектив-
ність застосування подібних засобів аналізу вже є успішно доконаним 
фактом. Як довів проведений аналіз, потужний гносеологічний потен-
ціал міститься у застосуванні поняття «комплементарність». 

Саме тому, предметом даного дослідження є комплементарність як 
іманентна властивість феномену місцевого самоврядування. Метою 
визначено обгрунтування підходів до визначення сутності та спе-
цифіки комплементарності у процесах здійснення місцевого само-
врядування. Методологією дослідження було обрано теорію систем, 
теорію організацій, ряд інтердисциплінарних підходів, зважаючи на 
відносну (у порівнянні у традиційними науками), молодість галузі 
знань «Публічне управління та адміністрування». Формування мето-
дологічного інструментарію даного дослідження грунтувалось на 
світоглядній основі холізму, що виходить із синергетичної єдності 
світу і уможливлює застосування методологічних комплексів суміж-
них наук. У зв’язку з вищевикладеним, основними завданнями даного 
дослідження стали наступні: проаналізувати комплекс змістів, що 
відносяться до поняття «комплементарності»; визначити доцільність 
та методологічний потенціал залучення до наукового обігу науки 
«публічне управління та адміністрування» кола понять, пов’язаних 
з «комплементарністю»; виявити специфіку застосування поняття 
«комплементарність» для феномену місцевого самоврядування; вихо-
дячи з атрибутивних властивостей місцевого самоврядування, визна-
чити його кореляцію з проявами комплементарності.

2. Комплекс змістів поняття «комплементарності» 
Поняття комплементарності останнім часом починає активно 

використовуватись у різних галузях знань, є складовою багатьох 
методологічних комплексів як загальнонаукового, так спеціального 
спрямування: у філософії, фізиці, хімії, генетиці, біології, психоло-
гії, соціології, праві, економіці і менеджменті. Представники вище-
наведених наук впевнено відстоюють необхідність застосування 
даного терміну у термінологічному апараті своїх досліджень. З метою 
обґрунтування доцільності застосування даного терміну у розвиткові 
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методології науки публічне управління та адміністрування, нами було 
проведено аналіз результативності використання даного інструмента-
рію у вказаних галузях знань.

«Термін комплементарність походить від латинського “complemen-
tum” – доповнення. Комплемент (від лат. Доповнення) – додатковий 
засіб; комплементарний – додатковий» [23, с. 217]. Комплементарність 
(біохім.) – взаємна відповідність в хімічні будові двох макромолекул, 
яка забезпечує їх взаємодію. Комплементарні структури підходять 
одна одній як ключ до замку [21, с. 621]. 

Даний термін у різних науках застосовується з дещо відмінним зміс-
товним навантаженням. Наприклад, у математиці комплементарним 
називаються кути, що утворюють у сумі прямий «правильний», ідеаль-
ний кут. Свого часу вчені називали комплементарними такі кольори, які 
в результаті взаємодії утворювали білий – «ідеальний» колір. Компле-
ментарність в молекулярній біології – взаємна відповідність, що забез-
печує зв’язок доповнюючих одна одну структур [22]. У межах біохімії 
принцип комплементарності означає таку взаємну відповідність у струк-
турі макромолекул, що дозволяє їм взаємодіяти. Так само широко роз-
повсюдженим є дане поняття і у біології. Вперше термін був введений 
у науковий обіг Н. Бором при описі статусу частинки і хвилі. В останні 
десятиріччя комплементарність є широко застосовуваним інструментом 
у філософії (роботи С. Фатєєвої, А. Цофнаса, А. Шоркіна); соціології 
(Е.А. Афонін, С.Г. Кірдіна) та економіці. 

3. Аналіз методологічної результативності  
використання поняття «комплементарність»

Основні проблеми сучасної системи органів місцевого самовряду-
вання (далі – ОМС), викладені у [11], свідчать про недостатню резуль-
тативність вибудуваних зв’язків між елементами ряду динамічних 
систем, якими є комплекси ОМС населеного пункту, регіону, тощо. На 
наш погляд, необхідно додати ще один параметр для характеристики і 
існуючих, і тих, що вибудовуються, зв’язків між ОМС, а саме – часовий 
вимір. Неврахування на сьогоднішньому етапі параметру темпораль-
ності позбавляє вказані надсистеми їх сутнісної риси – складнісності. 
В.І. Аршинов «впевнений, що суттєвим кроком у нашому просуванні 
до розуміння складнісності з'явилося б звернення до темпоральності 
(в сенсі Пригожина)» [1].

Complexity as the immunental properties of local self-governance…
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Ми не випадково звертаємося до класичних праць І. Пригожина, 
оскільки фундаментальна його ідея щодо синергетики вже стала базо-
вою для сучасної методології науки. Водночас, дослідники вказують: 
«Проблема часу була для Пригожина у всіх відносинах центральною. 
«Це книга про час. На мій погляд, їй цілком підійшла б назва «Час – 
забутий вимір», хоча деяким читачам такий заголовок здався б див-
ним» [20]. Такими словами І.Р. Пригожин починає свою книгу «Від 
існуючого до виникаючого». Для Пригожина ця проблема перебувала 
за межами класичної і навіть некласичної науки, але вже на передо-
вій лінії становлення нової науки про складність, темпоральність» 
[1], пише В.І. Аршинов. Таким чином, уведення до методології науки 
«Державне управління» парадигми темпоральності, зокрема – у діяль-
ності ОМС, виводить її на передову лінію світових здобутків.

Термін «комплементарність» застосовується у сучасній географіч-
ній науці при формуванні методологічних підходів до обґрунтування 
новітніх напрямів досліджень синкретичних єдностей, якими є, напри-
клад, геоекосистеми [14]. 

С. Бір, класик кібернетики, описував неможливість розв’язати про-
блему кореляції керуючої і керованої підсистем в умовах постійно 
змінюваного середовища (як екзогенного відносно комплексу керу-
юча-керована підсистема, так і частково-ендогенного, що впливає на 
одну з двох підсистем). Наслідком його роздумів і практичних розро-
бок став запропонований ним (вперше для 30 х рр. ХХ ст.) принцип 
зовнішнього доповнення для подібних систем: «Для побудови істин-
них кібернетичних машин, призначених для вироблення стратегічних 
рішень, буде необхідним принцип…зовнішнього доповнення, адже він 
являє собою практичний метод подолання наслідків теореми непов-
ноти» [4]. Даний принцип застосовується нами у дослідженні в якості 
парадигми комплементарності місцевого самоврядування.

Таким чином, можна стверджувати факт трансляції термінологіч-
ного інструментарію з природничих наук у блок гуманітарних і, більш 
вузько, наук, які займаються питаннями управління. Однак, як буде 
показано далі, у науці «публічне управління та адміністрування» тер-
мін комплементарність не є достатньо вживаним, що, на наш погляд, 
дещо звужує методологічний інструментарій цієї галузі.

Ідея пошуку іманентної цілісності є притаманною онтологічним 
науковим розвідкам. Так само, як Всесвіт і окрема особистість прагне 
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довершеності у віднайдені своєї повноти (за К. Марксом і В.П. Івано-
вим), кожен суспільний феномен об’єктивно потребує стану компле-
ментарності, будучи потенційно відкритим для взаємодії з іншими 
динамічними відкритими системами. Тому на когнітивному рівні у 
межах спеціальних наук комплементарність також виступає окремим 
предметом досліджень. Так, дане поняття широко застосовується у 
соціології «де процес виникнення малих груп… ґрунтується перш за 
все на комплементарності індивідів» (Т. Лірі). У психології використо-
вується у класичних працях, наприклад, Е. Берна, Тоумена, Ж. Піаже. 
На суміжних гранях філософії, культурології, економіки і психоло-
гії – глибоко опрацьовано С.В. Фатєєвою. Дослідниця аналізує існуючі 
підходи до універсального розуміння принципу комплементарності і 
зазначає: «ще В. Гейзенберг відстоював думку, що додатковість має 
універсальний характер. М. Борн вважав, що ідея додатковості має 
всезагальне значення, оскільки існує багато сфер людської діяльності, 
де один і той саме факт може розглядатися у різних, але взаємодопов-
нюючих аспектах. Він був згоден з Н. Бором у тому, що уявлення про 
додатковість можливо застосовувати у інших сферах знання, зокрема, 
у біології, психології, філософії, політиці» [22]. 

Зважаючи на статус філософії як «загальної методології науки», 
почнемо розгляд з неї. Розуміння комплементарності як взаємодопов-
нення, що має глибинний, іманентний характер, відображено у ряді 
філософських публікацій як сучасних вчених, так і всесвітньовідомих 
класиків. Наприклад, з точки зору Г. Лейбніца, комплементарність є 
способом представлення всезагального як процесу взаємодоповнення 
індивідуальних явищ до цілого [15]. На думку ряду зарубіжних вче-
них, «запропонований Ф. Енгельсом закон єдності і боротьби проти-
лежностей у рамках діалектичного матеріалізму найбільш близько 
описує поняття комплементарності» [7]. У вітчизняних філософських 
дослідженнях термін «комплементарність» також починає активно 
застосовуватись: «Пошук зв’язності…є характерним, перш за все, 
прагненням встановити комплементарність явищ культури – їх син-
хронізовану з’єднаність в упорядковану цілісність [25]. У контексті 
нашого дослідження інтерпретація є доцільною як «комплементар-
ність процесів місцевого управління у синхронізованій єдності в упо-
рядкованій цілісності». Такий підхід вбачається обґрунтованим для 
побудови системи управління на місцях, реалізовуваній як комплекс 
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функцій та повноважень ОМС і МОВВ на основі комплементарного 
підходу. 

На думку американського філософа Р. Бернстайна, є доцільним для 
відображення повноти світу застосування терміну «констелляція», 
який, з точки зору С.В. Фатєєвої, він запозичив з робіт Т. Адорно і 
В. Беньяміна. Однак, Р. Бернстайн наповнює це поняття дещо іншим 
змістом, потрактовуючи його як «групу сусідніх, змінних елементів, 
які чинять спротив приведенню до спільного знаменника, невід’ємної 
суті або первинному принципу, що все породжує – (переклад наш. – 
В.К.)» [29]. 

У сучасних правових дослідженнях термін комплементарність 
також застосовується, але вже з іншим змістовним відтінком – як фак-
тор соціальних співрегуляторів (через кореляцію норм права і моралі); 
як характеристика юрисдикції того чи іншого суду (наприклад, «Прин-
цип комплементарності юрисдикції Міжнародного кримінального 
суду» описаний Н.В. Дрьоміною [8]. Л.О. Корчевна розглядає новітню, 
всеохоплюючу концепцію права на основі принципу комплементар-
ності. Зазначена мета реалізується вченим через осмислення різно-
джерельного права або різних юрисдикцій в межах одного суспіль-
ного устрою [13, c. 1]. Таким чином, дослідження у галузі права увагу 
акцентують, головним чином, на таких аспектах комплементарності, 
що зумовлені її синтезуючими властивостями.

Сучасна психологія розглядає принцип комплементарності у кон-
тексті «обґрунтованого розподілу освітнього матеріалу за… модаль-
ностями… при проектуванні електронних підручників» У контексті 
«набуття знань принцип комплементарності означає таку організа-
цію навчального матеріалу, яка забезпечує вільні взаємопереходи між 
загальним (абстрактним) і частковим (конкретним)» [17]. 

4. Специфіка застосування поняття «комплементарність»  
для феномену місцевого самоврядування

Зважаючи на методологічну цінність комплементарного підходу, 
вважаємо доцільним покласти цей принцип не тільки у феноменальну 
основу організації процесів управління на місцевому рівні, витлума-
чених як взаємодія ОМС і місцевих органів виконавчої влади (далі – 
МОВВ), спрямована на розвиток територій, але і у когнітивну скла-
дову, в якості інструменту освіти і підвищення кваліфікації виборних 
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і посадових осіб ОМС та державних службовців. У такий спосіб буде 
забезпечено принцип єдності світобудови та світосприйняття. 

Є.Б. Герасимова, описуючи застосування розглядуваного нами 
поняття зазначає: «В управлінні персоналом, у промисловій психоло-
гії комплементарність поведінки керуючого суб’єкту полягає у його 
прагненні максимально наблизити реальне протікання процесу до нор-
мативного. Тут комплементарність використовується нарівні з сино-
німічним йому поняттям процесуальної додатковості» [6]. Поняття 
«комплементарність» у менеджменті застосовується як принцип фор-
мулювання цілей організації і передбачає, що досягнення однієї цілі 
полегшує досягнення іншої [6]. 

Відомий методолог науки С.В. Фатєєва зазначає, що «особливого 
значення у сучасній економічній культурі набула ідея комплементар-
ності, взаємодії на противагу жорстким уявленням щодо антиномій 
класових різниць…» [22]. На наше переконання, виглядає слушною 
думка щодо розповсюдження такого своєрідного «толерантного», 
тобто без вимоги взаємовиключення, підходу до інших, позаекономіч-
них сфер суспільного буття. 

Зважаючи на очевидну роль керуючої підсистеми суспільства, 
значну питому вагу функцій якої на місцях реалізує система місце-
вого самоврядування (далі – МС), видається доцільним розглядати 
категорію комплементарності в якості універсальної і ключової тен-
денції місцевого самоврядування. Принцип універсальності означає, 
що місцеве самоврядування, витлумачене і в якості феномену, і в яко-
сті системи, завжди є комплементарно відкритим до взаємовпливів 
з іншорідними системами або їх елементами. Застосовуючи поняття 
«ключової» тенденції ми мали на увазі наявність ряду інших, які є вто-
ринними, похідними, залежними, такими, що уточнюють і деталізу-
ють генеральну властивість.

У [10] нами аналізуються трансформаційні процеси у системі міс-
цевого самоврядування на основі підходів, що пропонує квантова 
фізика і квантова механіка. Застосування обраного інструментарію 
видається цілком обґрунтованим не тільки завдяки проведеній вери-
фікації одержаних результатів та розширення традиційного кола мето-
дологічних інструментів науки державного управління, але і через 
наявність спільного онтологічного та гносеологічного підґрунтя – 
принципу комплементарності, що є наскрізним атрибутом буттєвих 
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феноменів і когнітивних механізмів, які здатні забезпечити адекватне 
відображення і пізнання дійсності. Так, у роботах В.В. Налимова [18] 
з квантової механіки доведено, що однієї логічної конструкції, якою 
би досконалою вона не була, є недостатньо для опису складності сві-
тобудови. В результаті виникають підходи до багатозначних логік, роз-
роблені Д. Бочвара, Я. Лукасевичем, Е. Пост і рядом інших вчених, 
за якими принципи класичної, аристотелівської логіки вже не мають 
абсолютного значення [22]. 

Близьким до кола досліджуваних нами проблем як практичного 
рівня (тенденції розвитку місцевого самоврядування), так і теорети-
ко-методологічного (введення у науковий обіг науки публічне управ-
ління та адміністрування терміну комплементарність) є поняття «гло-
калізація», запропоноване британським соціологом Р. Робертсоном, 
яким він позначає два взаємодоповнюючих, комплементарних про-
цеси – глобалізацію та регіоналізацію [31].

У сучасній політології до поняття комплементарності зверта-
ється К.Ф. Завершинськ, обґрунтовуючи необхідність методологічної 
комплементарності у дослідженні динаміки політичних інститутів 
[9]. На нашу думку є доцільним застосовувати когнітивний потен-
ціал поняття комплементарності для дослідження складних відкритих 
динамічних систем і відповідних процесів, що відносяться до сфери 
публічного управління. 

Серед сучасних економістів увагу поняттю комплементарності 
приділяють дослідники, які працюють у сфері маркетингу та менедж-
менту, наприклад І.А. Кораблинова, М.В. Лиходед, А.І. Цапко [12]. 
Концепція інституціональної комплементарності в економіці роз-
робляється нашим сучасником і співвітчизником В.В. Ліповим. До 
зарубіжних класиків цієї концепції відносять Б. Амабле [27], М. Аокі 
[29], П. Холла і Д. Соскіса [30]. Як зауважує В.В. Ліпов, їх «об’єд-
нує відмежовування дослідження економічної сфери від інших скла-
дових соціально-економічних систем» [16]. З точки зору В.В. Ліпова, 
«Комплементарність ґрунтується на зв’язках і взаємодіях, які мають 
впорядкований характер, об’єднаних на постійній основі і таких, що 
забезпечують цілісність, внутрішню диференціацію, самоідентифіка-
цію і саморозвиток економічних систем у процесі господарювання» 
[16]. Принагідно зазначимо, що взаємодія як така це «вплив об’єктів 
один на одного, їх взаємообумовленість і породження одним об’єктом 
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іншого; універсальна форму руху, розвитку, яка визначає існування і 
структуру будь-якої матеріальної системи» [24]. 

Стійкість будь-якої системи, у т. ч. системи місцевого самовряду-
вання, є одним із аспектів, що характеризує її ефективність, тобто здат-
ність досягати власних цілей. Оскільки ефективність місцевого само-
врядування визначено метою сучасного етапу державної політики у 
сфері місцевого самоврядування, видається доцільним здійснити аналіз 
підходів до формування та забезпечення стійкості системи МС на основі 
пропонованого нами у дослідженні принципу комплементарності із 
застосуванням окремих елементів інструментарію суміжних наук. 

Стійкість ряду економічних феноменів давно перебувають у центрі 
уваги вчених, однак параметр стійкості як характеристика ефектив-
них керуючих підсистем у галузі науки державне управління достат-
ньою мірою не висвітлено. Вважаємо, що динамічний стан стійкості, 
її комплексність забезпечується принциповою комплементарністю 
відкритої динамічної системи місцевого самоврядування. Водночас, з 
метою забезпечення відповідності когнітивного рівня феноменологіч-
ному, видається доцільним зосереджувати увагу не тільки на об’єктив-
ній комплементарності системи МС як такої, але і комплементарному 
характеру чинників-процесів, які забезпечують вказані властивості, і 
на взаємодоповнюючому характері застосовуваного комплексу мето-
дологічних інструментів, які використовуються для аналізу вказаних 
явищ і процесів.

Для деталізації дослідження варто розмежовувати специфіку стій-
кості системи МС в широкому розумінні слова, за яким вона передба-
чає комплекс явищ, об’єктів і процесів, та систему ОМС того чи іншого 
населеного пункту, що пов’язана також із стійкістю окремого органу 
МС. Якщо оцінювати відповідність параметру стійкості всієї системи 
МС цілком, або навіть системи ОМС окремого населеного пункту, то 
є досить складним завданням забезпечити об’єктивність оціночних 
суджень, зважаючи на відсутність верифікованої системи критеріїв. 
Водночас, стійкість до зовнішніх впливів окремого ОМС може бути 
витлумачена як результат ефективного менеджменту. Зазначимо, що 
стійкість окремого ОМС характеризується через динамічний аспект, 
адже управлінські рішення щодо специфіки стійкості приймаються 
перманентно в якості реакції на постійно оновлювану інформацію, яка 
надходить з ендогенного і екзогенного середовищ. 
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Однак, як показує проведений аналіз, стійкість і окремого елементу 
системи МС і системи в цілому, забезпечується через домірність про-
цесів ендогенного середовища до симетричних процесів екзогенного 
середовища. Тому варто розглядати феномен стійкості через дина-
мічну характеристику організації – процес, який має бути синхронним 
до комплексу процесів екзогенних середовищ. Вказану синхронність 
вбачається можливим досягнути шляхом вбудовування комплементар-
них процесів до керованої структури (організації чи процесу).

З точки зору Є.Б. Герасимової, «варто звернути увагу на неспівпа-
діння понять «стабільність» і «стійкість». Стабільність – стан матері-
альних об’єктів, для яких збереження заздалегідь заданих параметрів 
є умовою функціонування. Стійкість – стан, більш близький до рів-
новажного» [6]. На думку дослідниці, «якщо рівновага характеризу-
ється стійкістю, то додаткове регулювання є необов’язковим… Якщо 
рівновага не володіє властивістю стійкої рівноваги, то при збуреннях 
зовнішнього середовища, її регулювання є необхідним» [6].

Проведений аналіз доцільності застосування теорії стійкого розвитку 
до проблематики функціонування місцевого самоврядування виявив, 
що місцеве самоврядування, витлумачене і на рівні феномену, і на рівні 
системи, за рахунок синкретичної комплементарності, яка виступає 
його атрибутивною ознакою, здатне вибудовувати новий рівноважний 
стан через формування взаємодії з різноманітними елементами різнопо-
рядкових («іншорідних» за М.Д. Кондратьєвим) середовищ.

«Особливої значущості набуває комплементарність інститутів за 
умов якісної різнорідності елементів системи світового господарства та 
багатоваріантності еволюційних трендів глобального розвитку», пише 
[7]. Запропоноване бачення доцільності комплементарності різнорідних 
інституцій дозволяє використати здійснений вказаний крок у економіч-
ній теорії для розвитку методології науки державне управління. Загаль-
новідомо, що сьогодні відсутні єдині усталені підходи щодо розуміння 
іманентних зв’язків між природою феноменів місцевого самовряду-
вання і державної влади. Відомі вітчизняні вчені О.В. Батанов і В.І. Бор-
денюк, зокрема, дотримуються діаметрально протилежних поглядів. 
Якщо В.І. Борденюк стоїть на позиціях державницької концепції, то 
О.В. Батанов є яскравим послідовником громадівської. 

Ми не випадково звернулися до таких дихотомічних підходів, 
адже ще Аристотелем було розроблено теорію різних видів проти-
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лежностей – від контрадикторності до контрарності, різниця між 
спектром яких полягає, фактично, у факті «взаємовиключності» або 
її відсутності. Зважаючи на подібний за широтою спектр підходів до 
розуміння сутності на феноменальному рівні явищ «самоврядності» 
і «державності» як таких, вважаємо за доцільне аналізувати їх взає-
мовпливи і взаємодію через поняття комплементарності. Невипадково 
девізом Копенгагенської школи фізики стали слова “Contraria sunt 
complementa!” (Протилежності суть додатковості!). 

Сучасне звучання і поглиблене розуміння слів Гегеля щодо єдно-
сті і боротьби протилежностей надав Нільс Бор, спираючись на прин-
цип невизначеності Вернера Гейзенберга. Відомий фізик написав: 
«існує … дилема щодо властивостей електронів і фотонів, де ми сти-
каємося з протиріччям, яке виявляється при порівнянні результатів 
спостереження над атомним об’єктом, одержуваних за допомогою 
різних експериментальних установок. Такі емпіричні вказівки свід-
чать про наявність співвідношень нового типу, що не мають аналогів 
в класичній фізиці, які зручно позначити терміном додатковість, щоб 
підкреслити ту обставину, що в суперечать один одному явищах ми 
маємо справу з різними, але однаково істотними аспектами єдиного 
чітко визначеного комплексу відомостей про об’єктах» [5]. Варто зау-
важити, що сучасна методологія ряду наук користується, крім терміну 
комплементарність, деякими його синонімами – «Принцип додатко-
вості»; «Копенгагенська інтерпретація» квантової теорії; «Принцип 
комплементарності Нільса Бора», тощо. 

Саме тому вбачається доцільним використовувати термін компле-
мен-тарність для позначення мультифакторної і поліваріантної взаємо-
дії феномену місцевого самоврядування. Адже, як буде доведено далі, 
традиційне розуміння категорії комплементарності описує також полі-
варіантні види дихотомій – від протилежності до взаємодоповнення. 
Таким чином, обраний нами підхід забезпечить достатню об’єктив-
ність щодо широкого спектру розумінь іманентного зв’язку феноменів 
місцевого самоврядування і державності.

Відомий методолог науки С.В. Фатєєва зазначає, що «особливого зна-
чення у сучасній економічній культурі набула ідея комплементарності, 
взаємодії на противагу жорстким уявленням щодо антиномій класових 
різниць…» [22]. На наше переконання, виглядає слушною думка щодо 
розповсюдження такого своєрідного «толерантного», тобто без вимоги 
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взаємовиключення, підходу до інших, позаекономічних сфер суспіль-
ного буття. Зважаючи на очевидну роль керуючої підсистеми суспіль-
ства, значну питому вагу функцій якої на місцях реалізує система МС, 
видається доцільним розглядати категорію комплементарності в якості 
універсальної і ключової тенденції місцевого самоврядування. Прин-
цип універсальності означає, що місцеве самоврядування, витлумачене 
і в якості феномену, і в якості системи, завжди є комплементарно від-
критим до взаємовпливів з іншорідними системами або їх елементами. 
Застосовуючи поняття «ключової» тенденції ми мали на увазі наявність 
ряду інших, які є вторинними, похідними, залежними, такими, що уточ-
нюють і деталізують генеральну властивість.

Видатний дослідник проблем державного управління Г.В. Ата-
манчук пише: «При аналізі управління через управлінську діяльність 
припускаються однієї великої помилки, яка полягає у тому, що управ-
лінська діяльність будь-якого суб’єкту влади (органу державної влади 
або органу місцевого самоврядування…) розглядається ізольовано від 
управлінської діяльності інших суб’єктів влади, як дещо автономне і 
самостійне. До розгляду майже не приймається той очевидний факт, 
що всі суб’єкти влади взаємопов’язані і взаємозалежні…» – (пере-
клад наш – В.К.) [2, с. 35] «тому у реальній дійсності між суб’єктами 
влади …іде постійна взаємодія…тільки майстерність узгодження 
керуючих впливів з іншими суб’єктами влади дає можливість раціо-
нально і глибоко впливати…не керовані об’єкти» [2, с. 35]. 

На наше переконання, застосування терміну «комплементарність» 
для визначення специфіки характеру взаємодії між ОМС і МОВВ ті 
іншими суб’єктами територіального розвитку цілком вирішує названу 
вченим проблему. «Реальна проблема полягає у чіткому, обґрунтова-
ному визначенні місця і ролі кожного суб’єкту управління і систем-
ному узгодженні їх керуючих впливів» [2, с. 123]. Побудова системи 
місцевого самоврядування на феноменальному рівні з урахуванням 
запропонованих у даному дослідженні підходів дозволить уникнути 
вказаних вченим ускладнень. Під комплементарністю ОМС розуміємо 
їх атрибутивну властивість до взаємодоповнення та взаємовпливів в 
часовому континуумі. 

Сучасний вітчизняний вчений В.В. Ліпов вдало використовує мето-
дологічний потенціал комплементарності для аналізу взаємодії ринку 
і держави [16]. Дослідник у цитованій статті розглядає вплив ринкових 
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інститутів на формування інститутів державного устрою. При цьому 
вченим використовується поняття інституціональної комплементар-
ності, яка відображає якість інтегративної цілісності соціально-еконо-
мічних систем. 

5. Кореляція атрибутивних властивостей  
місцевого самоврядування та комплементарності

Здійснена нами екстраполяція подібних інструментів на досліджувану 
сферу дозволяє сформулювати специфіку інституціональної та функ-
ціональної комплементарності, властивих системі МС. Так, інституціо-
нальна комплементарність системи МС передбачає заздалегідь вибуду-
ваний і закріплений у законодавстві спосіб реалізації взаємодії з іншими 
органами публічного управління як місцевого, так і центрального рівнів. 
Подібні зв’язки визначено на рівні Конституції України, Законів України 
(у першу чергу – у Законі України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» та «Про місцеві державні адміністрації»). Інституціональна компле-
ментарність свідчить про організаційну іманентну єдність декількох від-
носно стабільних систем і не відображає їх рух у часі.

Натомість, функціональна комплементарність системи МС, як дово-
дять результати проведених досліджень, суттєво відрізняється від інсти-
туціональної. Її специфічними рисами є наступні: вона характеризує 
процес, тобто динаміку, а не статику, тому описується через «синхро-
нізацію динамічних аспектів»; може формуватися і використовуватись 
ситуативно (на основі принципів організаційної і правової автономії) в 
якості механізму «відповіді» на той чи інший виклик, що постає перед 
будь-яким елементом системи МС; на відміну від інституціональної, 
її ініціаторами і суб’єктами може виступати не тільки легітимізована 
керуюча підсистема (наприклад, місцева рада), але і будь-який інший 
(група інших) елементів системи МС; другою стороною комплементар-
ності може виступати не тільки орган публічного управління, але і інша 
ТГ (наприклад, при реалізації функцій, передбачених Законом України 
«Про співробітництво територіальних громад») і громадська організа-
ція (рух) при реалізації тих чи інших функцій із забезпечення розвитку 
територій (наприклад, моніторингу і контролю). 

На наш погляд, ключовим є поняття «кореляційного зв’язку», яке 
вибудовує логічну пов’язаність на когнітивному рівні між декількома 
об’єктами рівня феноменального. При цьому вважаємо, що кількість 
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об’єктів, які знаходяться у відносинах комплементарності є фор-
мально не обмеженою, адже, якщо виходити з розуміння необхідності 
постійного забезпечення домірності керуючої системи до керованої, 
система МС повинна постійно знаходитись у різних аспектах стану 
комплементарності, не тільки з іншими елементами системи публіч-
ного управління, але і з громадськими організаціями/рухами, з підпри-
ємницьким сектором, тощо. 

Вітчизняний дослідник Д.С. Пілевич пише: «якщо говорити про 
комплементарні процеси, то, насамперед, необхідно виділяти основні 
та додаткові їх складові. Останні у свою чергу доповнюють, збагачу-
ють центральні елементи та частково, вступаючи у зв’язок з ними, 
створюють синергетичні ефекти для розвитку досліджуваного явища» 
[19]. Ми переконані, що аналіз специфіки місцевого самоврядування, 
витлумаченої через поняття комплементарності, виявляє його уні-
кальну рису – постійно реалізовувану здатність, актуалізовану спро-
можність виступати центром комплементарних зв’язків, головним 
актором комплементарних процесів.

Згідно з основними положеннями теорії систем, аналіз будь-якої 
системи феноменів будується на використанні принципу комплемен-
тарності – «максимального наближення реального протікання процесу 
до ідеального. Комплементарність вивчає і вимірює синергетичний 
ефект, притаманний системам, що самоорганізовуються» [26]. У такому 
аспекті сучасну систему місцевого самоврядування варто розглядати 
як систему, що самоорганізовується на основі принципу комплемен-
тарності. Згідно із сучасними визначеннями, «Комплементарність – це 
відповідність, взаємодоповнюваність, взаємовідповідність. Компле-
ментарність – у найбільш загальному сенсі – це філософське поняття, 
за допомогою якого протилежні теорії, концепції, явища і точки зору, 
які відображають різні погляди на дійсність, можливо представити у 
вигляді несуперечливої моделі» [7]. 

Найбільш ефективним вектором розвитку системи місцевого само-
врядування можна вважати реалізацію принципу комплементарності 
шляхом вільного (на основі принципів організаційної та правової авто-
номії) вибору оптимального комплементора – доцільного та оптималь-
ного на певний період часу суб’єкту ІІ, який у певний період часу буде 
найбільш домірним для суб’єкта І, який представляє систему місце-
вого самоврядування. 
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На думку [7] «концепція комплементарності виходить з того, що 
множина організацій, або послуг, або теорій, ґрунтуючись на різних 
системах відносин, взаємно доповнюють одна одну і можуть бути 
використані для побудови системи більш високого рівня. Кожна 
організація має власні системи цінностей, систему теоретичних і 
методологічних обґрунтувань реалізації власних стратегій. У цьому 
випадку комплементарність виявляється у внутрішній і зовнішній 
взаємодоповнюваності і залежності…на основі цього утворюється 
нова система більш високого рівня, яка забезпечує усіма необхід-
ними параметрами обидві організації, доповнюючи або заміщуючи 
ті чи інші функції» [7]. 

Зважаючи на те, що вищенаведена думка дослідників стосується 
організацій комерційного сектору, для них справджується багатовек-
торність ідеологій, що може утруднювати формування цілісної сис-
теми. Водночас, застосування подібного підходу для забезпечення 
принципу комплементарності у системі МС, буде значно простішим, 
адже процес синхронізації елементів як самої системи МС, так і їх вза-
ємодію з МОВВ буде відбуватись для однотипних (звісно, з урахуван-
ням ряду відмінностей) місцевих органів публічного управління, що 
реалізовують як державну політику, так і власну діяльність, спрямо-
вані на забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку 
територій.

Перспективним підходом в організації здійснення системою МС 
своїх функцій на основі принципу комплементарності є використання 
аутсорсінгових технологій, описаних нами у [10] на прикладі спіль-
ного надання муніципальних адміністративних послуг ОМС і МОВВ.

Серед сучасних вчених, які займаються проблематикою менедж-
менту, а саме – управління підприємствами, варто виокремити 
А.В. Балабаниць і Д.В. Сай, праці яких присвячено актуальному як 
з методологічної, так і прикладної точки зору питанню – управлінню 
маркетингом взаємодії підприємств [3]. Вказані дослідники вибудову-
ють технологію планування стратегічних змін в системі управління 
маркетингом взаємодії підприємств на основі моделі «Калейдоскоп» 
і матриці комплементарності стратегічних змін. У контексті нашого 
дослідження є вкрай важливим здобутком цитованих авторів застосу-
вання поняття «комплементарних змін», що вони застосовують при 
характеристиці взаємодії підприємств.
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Здійснена екстраполяція подібного методологічного інструмен-
тарію на сферу місцевого самоврядування дає підстави для вико-
ристання поняття «комплементарних змін» для характеристики 
динамічної складової процесу трансформації системи місцевого 
самоврядування, що здатна призвести до оптимального стану вза-
ємодії системи МС/її елементів з іншими відкритими динамічними 
системами/їх елементами.

Необхідно зазначити, що принцип комплементарності повинен 
забезпечити синкретичну єдність управлінських процесів, керуючих 
підсистем та нерозривність управління на територіальному рівні. 

Conclusions. На основі методологічного підходу тлумачення діяль-
ності як способу реалізації сутності діючого суб’єкту, здійснено пошук 
іманентних властивостей феномену місцевого самоврядування. Дове-
дено, що атрибутивною ознакою феномену МС і, відповідно, органів 
місцевого самоврядування як його проявів та елементів, є комплемен-
тарність. Комплекс діяльностей ОМС є послідовністю станів реалізо-
вуваної сутнісної властивості ОМС, якою є комплементарність. Під 
комплементарністю ОМС розуміємо їх атрибутивну властивість висту-
пати суб’єктом взаємодоповнення та взаємовпливів в часовому конти-
нуумі. Обґрунтовано, що влучним терміном для позначення діяльності 
органів місцевого самоврядування є поняття «комплементарних змін», 
що описує динамічну складову процесу реалізації функцій системи 
місцевого самоврядування, яка здатна призвести до оптимального 
стану взаємодії системи місцевого самоврядування та її елементів з 
іншими відкритими динамічними системами та їх елементами.

Визначено сутність інституціональної та функціональної компле-
ментарності системи МС. Інституціональна комплементарність сис-
теми МС передбачає вибудуваний і закріплений у законодавстві спо-
сіб реалізації взаємодії з іншими органами публічного управління як 
місцевого, так і центрального рівнів. Інституціональна комплемен-
тарність свідчить про організаційну іманентну єдність декількох від-
носно стабільних систем і не відображає їх рух у часі. Атрибутивними 
рисами функціональної комплемен-тарності системи місцевого само-
врядування є наступні: вона характеризує процес; може формуватися 
і використовуватись ситуативно (на основі принципів організаційної 
і правової автономії) в якості механізму «відповіді» на той чи інший 
«виклик», що постає перед будь-яким елементом системи місцевого 

Koltun Viktoriia



177

самоврядування; на відміну від інституціональної, її ініціаторами і 
суб’єктами може виступати не тільки легітимізована керуюча підси-
стема, але і будь-який інший (група інших) елементів системи місце-
вого самоврядування. Визначено статус категорії комплементарності 
в якості універсальної і ключової темпоральної властивості місце-
вого самоврядування. Принцип універсальності означає, що місцеве 
самоврядування завжди, у будь-якій точці часу (квантовому елементі) 
є комплементарно відкритим до взаємовпливів з іншорідними систе-
мами або їх елементами. Особливість «ключової» темпоральної вла-
стивості означає наявність ряду інших, які є вторинними та уточнюю-
чими, що деталізують генеральну.

Виявлено специфічну властивість феномену місцевого самовряду-
вання, якою є постійно реалізовувана у часі здатність, актуалізована 
спроможність виступати центром комплементарних зв’язків, головним 
актором комплементарних процесів. Обґрунтовано, що ефективним 
вектором розвитку системи місцевого самоврядування є реалізація 
принципу комплементарності шляхом вільного (на основі принципів 
організаційної та правової автономії) вибору оптимального компле-
ментора – доцільного на певний період часу суб’єкту ІІ, який буде 
найбільш домірним для суб’єкта І, що представляє систему місцевого 
самоврядування. 

Перспективи подальших наукових досліджень пов’язані із обґрун-
туванням парадигмальних характеристик місцевого самоврядування.
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