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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Україна, як і більшість країн пострадянського простору, 

перебуває на стадії подальшого вдосконалення системи управління. Прийняття 

Конституції України у 1996 році, законів «Про місцеве самоврядування» (1997 рік) 

та «Про місцеві державні адміністрації» (1999 рік) заклало чітко визначену, хоча ще 

далеко неефективну, основу для функціонування територіальних одиниць різного 

рівня. Подальший розвиток правової бази регіонального управління забезпечило 

ухвалення законів «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про місцеві вибори», 

«Про засади державної регіональної політики», Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, низки інших 

нормативних актів. У той же час у наявній системі регіонального управління 

залишається багато неузгодженостей і дублювання повноважень. Однією з основних 

її вад залишається неефективна взаємодія в системі органів публічної влади, де 

виникає чимало проблемних ситуацій, а іноді відкритих конфліктів як між 

центральною владою, з одного боку, та регіональною або місцевою, з іншого боку, 

так і між регіональною та місцевою владою.  

Пріоритетом зовнішньої політики наша держава визначила інтеграцію до 

європейської спільноти, що є на сьогодні законодавчо закріпленим. Феномен 

«Євромайдану», масштабний громадський рух на підтримку європейської інтеграції 

України, що розгорнувся у 2013 – 2014 роках, ще раз підтвердили незворотність 

європейського курсу. Підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом 

та Україною у 2014 році остаточно засвідчило вихід двосторонніх відносин на 

принципово новий рівень.  

Європейська перспектива України зумовлює необхідність подальшого 

детального дослідження європейських принципів та стандартів публічного 

управління, а розбудова ефективного регіонального управління в державі має 

розглядатися в контексті загальноєвропейських тенденцій децентралізації влади, 
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спираючись на кращі європейські практики, з урахуванням вимог Європейської 

хартії місцевого самоврядування та інших нормативних документів ЄС. 

Децентралізація та реформа державного управління визначені й серед 

першочергових пріоритетів реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», 

затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015. У документі метою 

реформування разом з побудовою ефективної системи територіальної організації 

влади в Україні, проголошено реалізацію в повній мірі положень Європейської 

хартії місцевого самоврядування. Реальна децентралізація й дієвий інститут 

регіонального управління мають стати контраргументом ідеї федералізації України, 

запобігти відцентровим тенденціям, що є вкрай небезпечними в сучасних умовах та 

несуть загрозу територіальній цілісності держави.     

Водночас використання європейського досвіду не має перетворюватись у 

механічне копіювання тієї чи іншої зарубіжної моделі. Навпаки, слід ретельно 

вивчати різні моделі для того, щоб з’ясувати їх сутність та обумовленість, і в разі 

необхідності, чітко окреслити можливості і обмеження при використанні в Україні – 

державі з принципово відмінними культурою управління, державним устроєм і 

менталітетом населення. У зв’язку з цим, важливою складовою в процесі 

реформування має стати врахування національних традицій, історії зародження, 

становлення та розвитку управлінської думки і практики регіонального управління 

на українських землях. 

Питання регіонального управління в контексті євроінтеграційних процесів, 

дослідження європейських принципів державного управління та досвіду 

регіонального управління в країнах ЄС знайшли відображення в працях таких 

вітчизняних та зарубіжних вчених: В. Бакуменко, З. Балабаєва, Т. Безверхнюк, 

Т. Берегой, В. Вакуленко, П. Ворона, М. Іжа, В. Керецман, В. Куйбіда, Ю. Куц, 

М. Лахижа, В. Мамонова, М. Миколайчук, Л. Приходченко, С. Саханєнко, 

А. Ткачук, В. Толкованов, О. Топчієв, Н. Фоміцька, О. Фролов, Ю. Шаров, 

Ф. Бафойл, Г. Вольман, Є. Габб, О. Діреши. І. Отола, Х. Цимерманн, Д. Щиманке. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036
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Історичний досвід управління на українських землях висвітлений у працях 

Р. Воробей, Р. Іванченко, В. Князєва, Є. Коняєва, Л. Комзюка, Г. Корольова, 

П. Надолішнього та багатьох інших.  

Однак практично немає ґрунтовних досліджень, в яких розглядаються 

проблеми адаптації європейського досвіду реформування регіонального управління, 

децентралізації влади в органічному взаємозв’язку з вітчизняною традицією 

врядування. Тому, враховуючи необхідність продовження інституційних  

перетворень в управлінській сфері відповідно до стандартів ЄС тема дослідження 

зберігає актуальність у науковому і практичному аспектах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дослідження виконувалося в рамках науково-дослідної роботи ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України «Розробка концептуальних засад реформування системи 

регіонального управління» (номер державної реєстрації 0112U001541), що 

проводилася кафедрою регіональної політики та публічного адміністрування. 

Особистий внесок здобувача полягав у вивченні проблем регіонального управління 

у вітчизняній та зарубіжній науці. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

теоретичне обґрунтування концептуальних засад розбудови в Україні інституту 

регіонального управління, що відповідатиме вітчизняним традиціям врядування та 

європейським стандартам. 

Досягнення мети дослідження передбачало вирішення таких завдань: 

-  здійснити комплексний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури щодо 

ступеня розробки стану досліджуваної проблеми, уточнити понятійний апарат; 

виділити та систематизувати еволюційні етапи становлення та розвитку вітчизняної 

управлінської думки і традиції регіонального управління;  

- дослідити основні етапи становлення та сучасні тенденції розвитку 

регіональної політики Європейського Союзу; 
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- проаналізувати еволюцію інституту регіонального управління в 

Європейському Союзі та визначити найкращі практики для застосування в Україні;  

- дослідити основні етапи формування державної регіональної політики та 

регіонального управління в Україні за період незалежності;   

- визначити національні управлінські традиції, що сприяють адаптації 

зарубіжного досвіду в процесі розбудови інституту регіонального управління та 

чинники, що обмежують його використання; 

- обґрунтувати концептуальні засади розбудови інституту регіонального 

управління в Україні з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Об’єктом дослідження є регіональне управління як публічний інститут.  

Предметом дослідження є концептуальні засади розбудови інституту 

регіонального управління в сучасній Україні з урахуванням національних традицій 

врядування та європейського досвіду.  

Методи дослідження. Теоретичну основу дисертаційного дослідження 

становлять такі наукові теорії та концепції: доктрина сталого розвитку, концепція 

«Governance» в її різних модифікаціях, концепція демократичного врядування, нова 

інституціональна теорія, теорія соціальних мереж. Методологічною базою роботи є 

комплексний, міждисциплінарний, інституціональний, системний, історичний 

підходи до аналізу еволюційних процесів розвитку регіонального управління. Під 

час дослідження застосовувалися загальнонаукові методи, серед яких: синтез, 

узагальнення, порівняння, опис, спостереження, ретроспективний аналіз та інші. 

Зокрема, історичний метод використовувався для проведення ретроспективного 

аналізу виникнення та еволюції вітчизняних традицій врядування та національних 

управлінських особливостей. За допомогою логіко-семантичного методу 

проаналізовано понятійно-категоріальний апарат предмета дослідження.  Метод 

порівняння надав можливість зіставити нормативно-правову базу України та інших 

держав, визначити спільні риси та відмінності в системі регіонального управління. 
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Метод узагальнення застосовувався на різних стадіях роботи при обґрунтуванні 

висновків та рекомендацій. 

У процесі підготовки дисертації автор спирався на наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених, використовував нормативні акти, аналітичні довідки, звіти 

вітчизняних і зарубіжних установ, друковані матеріали міжнародних проектів, 

електронні ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

концептуальних підходів до визначення кращих вітчизняних та зарубіжних 

управлінських практик і їх урахування в процесі розбудови інституту регіонального 

управління в сучасній Україні. Отримано результати, що мають наукову новизну: 

уперше: 

- на основі комплексного аналізу вітчизняної історії становлення публічної 

влади і управління на регіональному рівні та кращих практик регіонального 

управління в країнах ЄС доведено доцільність дослідження регіонального 

управління з позиції інституціонального підходу, надано авторське визначення 

поняття «інститут регіонального управління», запропоновано концептуальну схему   

розбудови цього інституту з урахуванням децентралізації; 

- обґрунтовано засади розбудови інституту регіонального управління в 

Україні з урахуванням європейського та вітчизняного досвіду в їх органічному 

взаємозв’язку; доведено, що врахування національних традицій врядування, 

історико-культурних особливостей регіонів та впливу геополітичного чинника є 

необхідною умовою запровадження в країні Європейських стандартів регіональної 

політики і регіонального управління; 

удосконалено: 

- підходи до обґрунтування співвідношення понять «європейські 

адміністративні цінності», «європейські адміністративні стандарти» та «моделі 

державного управління»; «державна регіональна політика» і «регіональне 

управління»;  



10 

 

  

  

 

- засади підвищення ефективності регіонального управління на основі кращих 

європейських практик, зокрема, реалізації потенціалу транскордонної співпраці, 

розвитку інвестиційної діяльності, функціонування агентств регіонального 

розвитку, міжмуніципального співробітництва; 

дістали подальшого розвитку:  

- аналіз вітчизняних традицій врядування в контексті їх відповідності 

загальним тенденціям розвитку європейської цивілізації; 

- визначення основних проблем регіонального управління в Україні, що 

полягають, зокрема у фактичній відсутності на регіональному та субрегіональному 

рівнях місцевого самоврядування, що суперечить міжнародній політико-правовій 

практиці та Європейській хартії місцевого самоврядування; 

- обґрунтування доцільності надання регіонам (областям) і районам статусу 

територіальних громад (самоврядних колективів) як необхідної умови формування 

дієвої моделі регіонального управління.    

Практичне значення одержаних результатів. Основні концептуальні 

положення, висновки та рекомендації дисертаційного дослідження мають 

теоретичне й практичне спрямування і можуть бути використані в процесі розробки 

законодавчих актів, при доопрацюванні Концепції адміністративної реформи та 

реалізації інших державних програмних документів. Результати дисертаційного 

дослідження можуть використовуватися і при здійсненні реформи територіальної 

організації влади та місцевого самоврядування в Україні. 

Матеріали та висновки дисертаційного дослідження використовувалися у 

діяльності Управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської 

обласної державної адміністрації (довідка від 17.11.2015. № 01-12/1779) та Одеської 

обласної ради (довідка від 11.11.2015. № 01/03-27/2087). 

Практична значущість результатів дослідження полягає також у тому, що 

вони можуть бути застосовані у вищих навчальних закладах у процесі підготовки 

фахівців за напрямком «Державне управління», «Публічне управління та 
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адміністрування», підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, а також здобувачами наукових ступенів. Зокрема 

результати дослідження використовувалися при підготовці магістрів державного 

управління спеціалізацій «Регіональне управління», «Місцеве самоврядування», 

«Європейська інтеграція в умовах глобального врядування» ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України (довідка від 20.11.2015. № 01/13/842). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

авторським дослідженням, у якому не використовуються ідеї і розробки, які 

належать співавторам. Наукові положення і висновки отримані автором особисто. 

 Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана на кафедрі 

регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. Основні наукові положення дослідження були 

обговорені на розширеному засіданні кафедри (протокол від 16.12.2015. № 7), а 

також апробовані в навчальному процесі та на науково-комунікативних заходах 

протягом 2011–2015 років, а саме: «Сучасні тенденції розвитку публічного 

управління: теорія та практика» (Одеса, 2012 р.), «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку публічного управління» (Одеса, 2013 р.), «Современные 

тенденции в государственном управлении, экономике, политике, праве» (Ростов-на-

Дону, 2013 р.), «Теория и практика публичного управления» (Кишинів, 2014 р.),  

«Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід» 

(Одеса, 2014 р.), «Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних 

процесів» (Одеса, 2014 р.), «Розвиток системи регіонального управління в умовах 

децентралізації» (Одеса, 2015 р.), «Реформування публічного управління: теорія, 

практика, міжнародний досвід» (Одеса, 2015 р.).  

Окремі положення дисертаційного дослідження доповідались автором на 

конференціях, семінарах, аспірантських слуханнях. Робота в цілому обговорювалася 

на засіданні кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  
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Публікації. Основні положення дисертації представлено автором у 

14 публікаціях, 13 з яких написані без співавторів. 6 статей вийшли друком у 

наукових фахових виданнях, у т. ч. 2 статті в зарубіжних виданнях.  

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

дисертації – 214 сторінок (з них основного тексту – 180 сторінок). Дисертація 

містить 3 рисунки, 4 таблиці, 5 додатків, список використаних джерел на 

30 сторінках, що містить 247 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА ІСТОРІЯ ЙОГО 

СТАНОВЛЕННЯ 

 

1.1 Проблеми регіонального управління в сучасній науці публічного 

управління. Понятійний апарат і методологія дослідження  

 

Більшість існуючих сьогодні країн утверджувалися і розвивалися саме як 

нації-держави, в той час як Україна набула статусу повноцінної суверенної держави 

лише наприкінці ХХ сторіччя. До складу сучасної України входять території, які 

століттями знаходились під владою різних імперій, що не могло не впливати на 

формування національних управлінських традицій.  

Протягом нетривалого періоду існування демократичних інституцій після 

відновлення незалежності держави в 1991 році не могло відбутися повноцінного 

формування ефективного державного управління. При цьому важливо, щоб 

подальше становлення державного управління та регіонального управління як його 

складової, відбувалося не лише за допомогою вивчення і використання кращого 

зарубіжного досвіду, але і на основі національних особливостей і традицій 

державотворення. 

Незалежна Україна отримала у 1991 році систему регіонального управління 

успадковану з соціалістичних часів. Саме тому створення ефективного 

регіонального управління, що ґрунтувалося би на демократичних засадах та 

забезпечувало би баланс між інтересами держави та регіонів стало однією з 

важливих проблем державного будівництва і ключовим завданням як 

адміністративної, так і політичної реформи.  

Аналіз джерельної бази підтвердив велику увагу науковців до проблематики 

адаптації європейського досвіду регіонального управління [8, 9, 20, 37, 51, 54, 75, 
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81, 110, 130, 168, 170, 190, 193], формування регіональної політики та регіонального 

розвитку [4, 6, 10, 13, 40, 53, 58, 76, 97, 103, 184], адміністративно-територіального 

устрою [7, 106, 100, 101, 169, 171, 189, 192], місцевого самоврядування  [24, 73, 107, 

108, 113, 118, 131, 188]. В контексті тематики дослідження нашу увагу привернули 

також наукові праці, присвячені формуванню та еволюції національних традицій 

врядування [16, 19, 28, 29, 30, 41, 62, 68, 69, 80, 104, 111, 126, 197, 199], 

інституціональному підходу до розгляду регіонального управління [11, 25, 55, 59, 

70, 78, 79, 178, 179, 195].  

Не зважаючи на детальне висвітлення у наукових працях різних аспектів 

проблематики регіонального управління, поставлені у дослідженні завдання не 

втрачають своєї актуальності. Враховуючи інтеграційні процеси України, моделі 

управління мають будуватись з урахуванням необхідності поєднання власної 

традиційної соціокультурної системи з соціокультурними системами країн, які 

будуть стратегічними партнерами. При обранні таких країн слід враховувати 

особливості географічного розташування нашої держави та історичних обставин, в 

яких розвивалась Україна [103, с. 20].  

В контексті аналізу предмету дослідження, на нашу думку, слід приділити 

увагу його понятійно-категоріальному апарату. Для визначення поняття 

регіонального управління особливе значення має чітка дефініція терміну «регіон». 

Етимологія цього слова походить до латинського regio, що означає «країна», 

«область».  

У науковому обігу термін регіон став поширюватись порівняно недавно - у 50-

70 роках ХХ сторіччя, замінивши поняття «провінція». М. Іжа зазначає, що поняття 

«провінція» хибувало певною мірою на «комплекс неповноцінності», відсталості, 

тоді як регіон, навпаки, було підкреслено нейтральним [54, с.9].   

Існує кілька підходів до визначення поняття регіон. Зокрема, природні регіони 

фіксують просторові відмінності у природному середовищі; соціально-демографічні 

регіони показують території, в межах яких спостерігається достатньо однорідна 
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демографічна ситуація, і які мають однаковий рівень соціального розвитку; 

економічні регіони виділяють за характерною структурою та спеціалізацією 

господарства; адміністративні регіони – це адміністративно-територіальні одиниці 

верхніх рівнів у територіальному поділі країни [49, с. 6]. 

Відповідно до визначення, що надається в Енциклопедії державного 

управління регіон – це адміністративно-територіальна одиниця субнаціонального 

рівня, утворена в законодавчому порядку з урахуванням, історичних, політичних, 

соціальних і культурних особливостей з метою здійснення державної політики та 

реалізації спільних інтересів населення, що забезпечується діяльністю 

територіальних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування [46, 

т.5, с. 312].  

Похідними від категорії «регіон» є такі взаємопов’язані явища як регіоналізм 

та регіоналізація. Регіоналізм – це громадсько-політичний рух, метою якого є 

ствердження регіону як суб’єкту політичних відносин, або розширення 

повноважень регіональних органів влади. [49, с. 8]. І. Бусигіна зазначає, що 

регіоналізм є «рухом знизу» - стратегією регіональних еліт, що спрямована на 

розширення ними своїх прав. Це процес політичної та економічної мобілізації 

регіонів [12, с. 10].    

Регіоналізм слід відрізняти від регіоналізації, яка здійснюється центральними 

органами влади та управління і є зовнішнім процесом регіонального будівництва. 

Регіоналізація – це процес делегування регіонам як територіальним одиницям 

субнаціонального рівня суттєвих повноважень у галузі публічного управління, а 

також підвищення статусу регіонів через реформування державного устрою країни 

[54, с. 66]. 

Регіоналізація передбачає: створення великих за розміром територіальних 

одиниць на субнаціональному рівні; надання цим одиницям значних повноважень, у 

рамках яких вони можуть діяти під власну відповідальність; взаємодію державних 

органів та органів регіональної влади та передачу державних функцій на 

http://ua-referat.com/Процес
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регіональному рівні до відання останніх; створення представницьких органів на 

регіональному рівні; надання представницьким органам регіональної влади 

законодавчих повноважень; заснування незалежних регіональних бюджетів та 

відповідної податкової бази [242].   

Як правило, регіоналізм передує регіоналізації, хоча трапляються випадки, 

коли «штучно» створені центральною владою регіони поступово набувають ознак 

«природності» [170, с. 32].   

Проявом регіоналізму та регіоналізації є той факт, що розвиток усіх провідних 

країн світу супроводжується децентралізацією в прийнятті рішень та розширенням 

прав регіонів. Цього не уникнули і держави, які вважалися оплотом 

централізованого устрою – Велика Британія, Португалія та Франція  [116, с. 23]. 

Децентралізація це – спосіб територіальної організації влади, при якому держава 

передає право на прийняття рішень із визначених питань, або у визначеній сфері 

структурам локального або регіонального рівня, що не належать до системи 

виконавчої влади і є відносно незалежними від неї [46, т.8, с. 167].  

В той же час при централізованому управлінні переважна більшість владних 

управлінських повноважень зосереджена в центральних державних органах, а 

місцева влада позбавлена можливості самостійно вирішувати багато своїх 

господарських, соціальних та інших завдань [77, с.6]. 

Децентралізація тісно пов’язана з реалізацією принципу субсидіарності, що 

передбачає розподіл владних повноважень між адміністративними рівнями, за яким 

надання управлінської послуги максимально наближується до її безпосереднього 

споживача з урахуванням повноти надання послуги [45, с. 574]. Застосування цього 

принципу означає прийняття рішень на найнижчому можливому рівні. Передача 

функції на вищій рівень можлива лише у випадку, якщо її реалізація на цьому рівні 

буде більш ефективною. Фактично це обумовлює розбудову системи врядування не 

зверху вниз, а знизу вверх. 
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Проте запровадження принципу субсидіарності має свої обмеження, які 

пов’язані із необхідністю забезпечення системи національної безпеки. Так принцип 

субсидіарності не може бути критерієм трансформації відповідно до європейських 

моделей у силових та зовнішньополітичних інституціях, таких як: Міністерство 

оборони, Служба безпеки України, МВС та МЗС.   

У Європейському Союзі (ЄС) субсидіарність поступово стала принципом 

відносин між центральними та територіальними органами влади. Сьогодні принцип 

субсидіарності є одним з наріжних каменів законодавства ЄС і базовою вимогою 

Європейської хартії місцевого самоврядування [48], відтак неможливо говорити про 

європейську інтеграцію України без впровадження принципу сусидіарності. 

Децентралізація влади, розвиток регіонального та місцевого самоврядування є 

основною вимогою як для країн-членів Європейського Союзу, так і для країн 

кандидатів на вступ до нього, що відображено у принципах, покладених в основу 

функціонування системи державного управління країн європейської спільноти, 

зафіксованих в основних нормативно-правових актах [68, с. 13]. 

Децентралізація для нашої країни є необхідним компонентом демократизації, 

переходу від авторитаризму до суспільства, яке базується на відповідальності 

громади й окремої людини. Це – ключовий елемент підготовки до майбутнього 

членства в Євросоюзі [129].  

Регіональне управління – це організуючий і регулюючий вплив органів 

державної влади на життєдіяльність населення регіону, в цілях її упорядкування і 

відтворення, що спирається на їх владну силу [174]. Енциклопедія державного 

управління визначає регіональне управління як вид державного управління, його 

важливу складову, що здійснюється органами державної влади великих 

адміністративно-територіальних одиниць (регіонів, автономних республік, 

областей, губерній, країв, федеральних земель тощо) у межах їх компетенцій. 

Головною метою регіонального управління є забезпечення комплексного розвитку 

http://www.unian.ua/politics/1244596-poroshenko-rozpoviv-koli-mojut-buti-uhvaleni-zmini-do-konstitutsiji-schodo-detsentralizatsiji.html
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регіонів з метою підвищення ступеню задоволення соціально-економічних потреб 

їхнього населення [46, т. 5, с. 320]. 

М. Іжа підкреслює, що під регіональним управлінням слід розуміти не лише 

діяльність центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) і місцевих державних 

адміністрацій (МДА) щодо регіону, а й дії його мешканців, місцевої еліти, 

спрямовані на розв’язання спільних проблем. Систему регіонального управління він 

визначає як – взаємоузгоджену діяльність органів законодавчої і виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства на 

відповідних рівнях управління, а також методи і механізми їх взаємодії та реалізації 

завдань щодо забезпечення сталого розвитку регіону [54, с. 17]. Такий більш 

широкий підхід дозволяє відмовитися від однобічного тлумачення регіонального 

управління лише як процесу взаємовідносин між вищим та нижчим управлінськими 

рівнями. Крім того, таке тлумачення відповідає концепції демократичного 

врядування, що передбачає реалізацію владних повноважень органами публічної 

влади в органічному взаємозв’язку і за безпосередньої участі громадян, їх 

організацій у виробленні та реалізації публічної політики [110, с. 48].  

Таким чином до суб’єктів регіонального управління, на нашу думку,  можуть 

бути віднесені: Профільний ЦОВВ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим 

(АРК), МДА, територіальні підрозділи ЦОВВ, органи місцевого самоврядування, 

неурядові інституції.   

Регіональний розвиток – це багатогранний процес, який включає такі аспекти, 

як зростання виробництва і доходів; зміни в інституційній, соціальній і 

адміністративній структурі; зміни в суспільній свідомості, традиціях і звичках. Він 

передбачає якісні, закономірні зміни у функціонуванні регіональної системи, що 

мають об’єктивний характер і зумовлені виникненням нових форм зв’язків між 

соціально-економічними потребами та засобами їх задоволення [46, т.5, с. 324]. 

Основною метою регіонального розвитку є підвищення якості життя населення. 
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Сучасні дослідники регіонального розвитку розрізняють три його типи – 

асиметричний, гармонійний і нейтральний. Асиметричним є такий тип, при якому 

регіони, що мають певні переваги на початку періоду, у майбутньому їх зміцнюють, 

а регіони, які мають відносне відставання, ще більше відстають. При гармонійному 

розвитку розрив між показниками різних регіонів з часом скорочується. 

Нейтральним є такий тип регіонального розвитку, при якому відношення рівня 

регіональних показників є незмінним упродовж тривалого часу. Жоден тип 

регіонального розвитку не може бути апріорі визнаний позитивним чи негативним, 

адже інколи відносне відставання може слугувати стимулом для пошуку нових 

можливостей розвитку регіону [6, с. 10-11].         

Основою досягнення сталого регіонального розвитку є державна регіональна 

політика (ДРП), що проводиться сьогодні у всіх провідних країнах світу. ДРП 

регулює систему взаємовідносин між центром і регіонами і спрямована на 

організацію території відповідно до прийнятої державою стратегії розвитку. 

Основні, властиві практично всім країнам завдання ДРП полягають у збереженні 

цілісності та єдності території, досягненні балансу загальнодержавних і 

регіональних інтересів, скороченні відмінностей в соціально-економічному 

розвитку, рівні життя населення, створенні однакових умов для громадян, 

незалежно від місця проживання.  

За визначенням відомого українського вченого-регіоналіста М. Долішнього: 

«регіональна політика - це система цілей і дій, що спрямовані на реалізацію 

інтересів держави щодо регіонів та внутрішніх інтересів самих регіонів, яка 

реалізується за допомогою методів, що враховують історичну, етнічну, соціальну, 

економічну та екологічну специфіку територій» [40]. 

 Слід розрізняти також регіональну політику держави і місцеву політику, яку 

проводять органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи на території, яка 

перебуває під їх юрисдикцією, що визначає можливості й умови впливу останніх на 

процес територіального розвитку [163, с. 26]. 
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Об’єктивними передумовами регіональної політики виступає структурна 

неоднорідність території в природно-географічному, ресурсному, економічному, 

соціальному та етнічному аспектах, у зв’язку з чим будь-які дії слід проводити з 

урахуванням інтересів і особливостей регіонів. 

Народження регіональної політики як напряму національної політики 

провідних держав світу припадає на 1930-ті роки. Однак, на той час  вона 

сприймалася лише як інструмент згладжування диспропорцій у соціально-

економічному розвиткові регіонів. Як правило, йшлося про подолання проблем 

окремих галузей (вугільної, металургійної, суднобудування), які розв’язувалися за 

допомогою прямих державних інвестиційних вливань у виробничу сферу з 

конкретними стимулами. 

У 1980-х - початку 1990-х років, абсолютна більшість європейських країн 

переорієнтувалася на нові принципи здійснення регіональної політики,  що 

передбачали концентрацію фінансових ресурсів у проблемних регіонах, перехід від 

проектного до програмового варіанту регіонального розвитку, впровадження засад 

субсидіарності.  

Отже, із часом цілі регіональної політики змінилися і стали більш 

багатогранними. Виникли нова парадигма регіональної політики і нові принципи, 

які орієнтуються на децентралізацію влади та партнерство між різними її рівнями й 

гілками, а також партнерство із приватним і неурядовим секторами [33]. 

Фахівці виділяють у державній регіональній політиці низку основних 

напрямків серед яких: економічний, соціальний, демографічний, науково-технічний, 

екологічний, етнічний. 

Економічний напрямок регіональної політики направлений на досягнення  

комплексного соціально-економічного розвитку. Соціальний напрямок передбачає 

сприяння держави у розбудові соціальної інфраструктури у регіонах із низьким 

рівнем соціального захисту населення. Демографічний напрямок має стимулювати 

покращення демографічної структури населення, зростання народжуваності та 
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зменшення смертності. Науково-технічний аспект державної регіональної політики 

повинен забезпечувати розвиток наукових досліджень, розробку сучасних 

технологій, ефективне використання енергетичних ресурсів. Екологічний напрям 

має на меті комплексну діяльність держави з питань захисту навколишнього 

середовища і створення сприятливих умов для життєдіяльності населення. Етнічний 

напрям повинен надавати можливості для збереження та розвитку рідної мови, 

культури, релігії, традицій і т п.  

 Важливим для подальшого дослідження є визначення співвідношення між 

поняттями «регіональне управління» та «місцеве самоврядування», що напряму 

залежить від суб’єкта управління. Наразі регіональне управління проводиться 

місцевими органами виконавчої влади, а місцеве самоврядування – це діяльність 

місцевих самоврядних органів, які обираються місцевим населенням та виконують 

відповідні функції із забезпечення його інтересів [131, с. 141]. Отже  державна влада 

і місцеве самоврядування – це два види публічної влади публічно-державної та 

публічно-самоврядної [5, с. 37]. 

Дослідники виділяють дві основні теорії походження місцевого 

самоврядування: громадівську та державницьку. Прихильники першої джерелом 

будь-яких публічних повноважень вважають громаду. Всі повноваження, які 

громада здатна здійснити сама, вона залишає за собою, а інші (скажімо, оборону чи 

закордонні справи) делегує державним органам. Їх опоненти стверджують, що 

джерелом публічних повноважень, навпаки, є держава. Всі повноваження що їх 

здатні виконувати державні органи, вона залишає за собою, а решту делегує 

органам місцевого самоврядування громад. Як зазначає В. Пархоменко, обидві 

теорії мають право на існування, бо громадівська вірно відтворює походження 

місцевого самоврядування, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, а державна 

– в європейських країнах [118, с. 32].      

Певною модифікацією громадівської і державницької теорії місцевого 

самоврядування є теорія муніципального дуалізму, яка передбачає незалежність 
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органів місцевого самоврядування від держави лише в суто громадівських справах. 

В той же час у політичній сфері вони розглядаються як органи держави, що 

виконують її функції й повноваження.  

Особливу природу мала так звана «радянська» модель, де органи місцевого 

самоврядування по суті виконували функції місцевих осередків КПРС, які, поряд з 

ідеологічною діяльністю, здійснювали контроль за окремими сферами 

господарської діяльності. Дана модель була характерна для Радянського Союзу та 

інших країн «світової системи соціалізму». Зараз у тій чи іншій формі вона 

продовжує зберігатися лише в деяких країнах, наприклад, Кубі, КНДР [113]. 

На сьогодні відповідно до чинного законодавства регіональне управління в 

Україні здійснюють органи виконавчої влади на місцях – МДА, а також органи 

місцевого самоврядування (ОМС), які представляють територіальну громаду і 

здійснюють управління місцевим розвитком у визначених законом межах. Органи 

місцевого самоврядування та виконавчої вертикалі існують практично в усіх 

демократичних країнах Світу, що забезпечує цілісну систему регіонального 

управління.  

На даний час де-юре українське законодавство, а саме: Конституція України, 

закони «Про місцеві державні адміністрації» і «Про місцеве самоврядування» 

містить правовий механізм розмежування повноважень між МДА та ОМС. Однак на 

практиці мають місце не тільки відсутність погоджених дій, але й неприховані 

конфлікти між ними, насамперед через різне розуміння меж власних повноважень. 

Яскравим, але не єдиним прикладом цього, стало протистояння між Одеською 

міською радою та Одеською обласною державною адміністрацією у 1994 -          

1998 роках. Завершення цього протистояння стало можливим тільки внаслідок 

прямого політичного втручання з боку Президента України  і призначення ним 

тимчасово виконуючого обов’язки Голови Одеської міської ради. 

У той же час у країнах сталої демократії вдалося встановити раціональні 

взаємовідносини між державою і місцевим самоврядуванням, яке зберігає свої 
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невід’ємні права й одночасно здійснює частину функцій виконавчої влади. 

Законодавство та судова практика встановлюють межі взаємовідносин владних і 

самоврядних структур, способи вирішення конфліктів між ними [1].  

У рамках аналізу понятійно-категоріального апарату доцільно розкрити 

поняття не тільки місцевого, а й регіонального самоврядування, основні ознаки 

якого відображено у проекті Європейської хартії регіональної демократії. 

Відповідно до документу регіональне самоврядування означає право та 

спроможність регіональної влади в межах Конституції або закону регулювати та 

реалізовувати регіональні інтереси, що не виключені з їх компетенції, або не 

передані іншим владам Конституцією, або законом, під свою власну 

відповідальність і в інтересах населення регіону [49, с. 163]. 

Поява Хартії регіональної демократії була викликана посиленням 

різнорівневої інтеграції в Європі, у тому числі на регіональному рівні, що викликало 

необхідність зіставлення систем регіонального врядування у різних країнах і 

пошуку уніфікованих підходів до їх подальшого розвитку [9]. Проект Хартії був 

рекомендований до прийняття в якості забов’язувального документу Конгресом 

місцевих та регіональних влад Ради Європи 30 травня 2008 року, і вона може стати 

суттєвим кроком щодо визнання регіональної влади в якості самостійного виду 

публічної влади  [49, с.4]. 

Дослідження та використання європейського досвіду регіонального 

управління обумовлює необхідність визначення таких понять як європейські 

адміністративні цінності, стандарти і моделі. Поняття європейських цінностей має 

широкий характер. Засновники Євросоюзу усвідомлювали, що однієї економічної та 

політичної єдності недостатньо для міцності об’єднання народів Європи, і єдині 

цінності є необхідним фактором успішної інтеграції. У статті 2 Лісабонської Угоди 

зазначається, що Європейський Союз базується на спільних цінностях серед яких: 

свобода, солідарність, рівність, верховенство права, повага до людської гідності, 

неприпустимість дискримінації за половою чи расовою ознаками [246].    
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Крім того до Європейських цінностей відносять: право нації на 

самовизначення, парламентаризм та демократичний устрій держави і суспільства, 

ринкову економіку, що базується на праві приватної власності, пріоритет прав 

людини, толерантність та мультикультуралізм.  

Формування загальної системи Європейських цінностей пройшло кілька 

важливих етапів у своєму розвитку. Витоки європейських цінностей можна 

відстежити з часів античності. Вагомий внесок у їх формування був зроблений в 

епоху Ренесансу, Просвітництва і Реформації. Громадянські права, демократія, 

рівність перед законом мають багато спільного із ідеалами «свободи, рівності, 

братерства» Великої французької революції 1789 року. 

П. Надолішній зазначає, що із системою сучасних європейських 

адміністративних цінностей, основу якої складають, законність, демократизм, 

відповідальність, підзвітність, неупередженість, чесність, етичність, ін., можуть 

порівнюватися вітчизняні адміністративні цінності. Але століттями українська нація 

змушена була жити за чужими правилами. Як наслідок, між цінностями і 

стандартами виникла прірва [109, с.171].    

Говорячи про європейські адміністративні стандарти, Ю. Шаров та                   

І. Чикаренко, зазначаючи, що досі немає їх однозначного тлумачення, пропонують 

визначати «європейські стандарти публічного управління» як комплекс принципів і 

норм формування й упровадження політик, вимог до системи управління, які в 

сукупності створюють засади добровільного й повторного їх застосування в 

діяльності з метою наближення до певної еталонної моделі побудови й реалізації 

сучасної публічної влади, орієнтованої на людину [193].   

С. Попов в контексті аналізу світового досвіду підвищення спроможності 

органів публічної влади, говорить про їх «чутливість», «прозорість», «відкритість» 

для зовнішнього оточення [127, с. 9].      

З часом у науковій спільноті було вироблено консенсус щодо ключових 

компонентів доброго врядування, якими є принципи верховенства права (англ. rule 
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of law), надійності (англ. reliability), передбачуваності (англ. predictability), 

підзвітності (англ. accountability), прозорості (англ. transparency) а також технічні та 

управлінські компетенції (англ. technical and managerial competence), організаційні 

здібності (англ. organisational capacity) та участь громадян (англ. citizens’ 

participation) [232].   

Принципи доброго врядування закріплено в діяльності регіональних влад у 

Статті 6 проекту Європейської Хартії регіональної демократії. Відповідно до неї 

функціонування регіонального самоврядування має відбуватися на засадах 

гнучкості, відкритості, прозорості, громадської участі та публічної відповідальності. 

Виконання публічних завдань на регіональному рівні має відповідати принципам 

доброго врядування та якості надання публічних послуг [49, с. 160]. 

Також дослідники говорять про спільні принципи у європейському  

адміністративному просторі, які поряд із запровадженням у державах - членах ЄС 

визначають напрямки реформування в управлінській сфері країн-кандидатів на 

вступ до об’єднання. Розрізняють 4 основні категорії принципів європейського  

адміністративного простору: верховенство права, відкритість та прозорість, 

підзвітність, ефективність [209].  

Сукупність базових принципів, які характеризують сучасну модель 

демократичного і ефективного публічного управління, а саме: верховенство права; 

участь громадян; партнерство; прозорість; чутливість; орієнтація на згоду; 

справедливість; ефективність; підзвітність; відповідальність, визначається двома 

близькими за замістом концепціями «Governance» та концепцією демократичного 

врядування [111, с. 103].    

Отже, можемо констатувати, що в Європейському Союзі вироблено єдині 

управлінські принципи, що забезпечують ефективне державне управління в усіх 

країнах членах. В той же час принципи і стандарти слід відрізняти від моделей 

державного управління, які різні у кожній окремій країні і визначаються 

національною конституцією та законодавством.  
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В процесі вивчення та аналізу моделей державного управління країн ЄС слід 

насамперед звертати увагу на ті з них, що кореспондуються з вітчизняними 

реаліями та враховують національні традиції врядування. які можуть бути визначені 

як система поглядів на сутність держави і публічної влади, ідейних, правових та 

організаційних засад розбудови і функціонування державних та самоврядних 

інститутів, форм народовладдя, що склалися історично і передаються із покоління в 

покоління [46, т 8.].  

 

1.2 Інституціональне середовище регіонального управління в Україні 

 

Останнім часом світова наукова думка приділяє особливу увагу питанням 

формування належного інституціонального середовища як чинника сталого 

соціально-економічного розвитку. «Ми виходимо з того, – акцентують увагу            

А. Коврига і Ш. Уайман, – що перехідний період – це реальність інституціональної 

трансформації і розбудови нових інститутів» [61, с. 408]. Це положення має важливе 

методологічне значення для аналізу процесу формування системи державного і 

ширше – публічного управління в сучасній Україні. Якщо проаналізувати зміст 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», то можна зробити висновок, що 

йдеться насамперед про побудову інституціональної інфраструктури державного 

впливу на процеси суспільного розвитку відповідно до європейських стандартів. 

Тема нашого дослідження безпосередньо стосується і положення про необхідність 

«повною мірою усвідомити особливості контекстів формування» 

інституціонального  середовища і загалом проведення прореформ [61, с. 409]. 

  Вчені різних наукових шкіл приділяють значну увагу проблематиці 

формування інституціонального середовища регіонального управління. Інституційні 

перетворення та їх вплив на суспільний розвиток, інституціональне забезпечення 

розвитку різних сфер соціально-економічної діяльності й особливості інституційних 

чинників регіонального управління досліджуються багатьма науковцями, серед 



27 

 

  

  

 

яких: О. Амоша, Т. Боголіб, І. Булєєв, В. Вакуленко, В. Вишневський, В. Геєць,      

В. Голян, В. Дементьєв, М. Іжа, Т. Качала, Ю. Кіндзерський, Ю. Коваленко,            

В. Мамонова, Т. Мельник, К. Павлов, Ю. Петруня, О. Топчієв, В. Чужиков,              

А. Чухно та інші.  

Аналіз сучасної наукової літератури показав, що існує низка думок як щодо 

розуміння сутності й елементів інституціонального забезпечення, так і 

використання інституціональних чинників для вдосконалення діяльності органів 

публічної влади з управління процесами регіонального розвитку.  

Один із найважливіших висновків теорії інституціоналізму полягає в тому, що 

тенденції еволюційного соціально-економічного розвитку суспільства визначаються 

не стільки розуміннями поточної економічної і політичної вигоди тих чи інших 

суспільних груп, скільки суспільними інститутами, закріпленими в їхній свідомості 

та в організаційних формах їхньої діяльності, стійкими традиціями і нормами 

поведінки, які відповідають ментальним особливостям населення [14, с. 21]. 

Парадигма інституціоналізму виходить із визначення категорій інституцій та 

інститутів, які пов’язуються із соціальним характером організації суспільного життя, у 

тому числі закономірностями розвитку економічних відносин. Інститути мають вигляд 

створюваних людьми рамок поведінки, які впливають на політичну, економічну та 

соціальну взаємодію [96]. 

Узагальнюючи підходи різних течій та шкіл інституціоналізму (класичний – 

О. Норт і О. Уільямсон, неокласичний: С. Архієреєв, В. Базилевич, В. Гейц,             

А. Гриценко, В. Дементьєв, П. Єщенко, Р. Капелюшников, Б. Кваснюк, А. Олєйник, 

В. Тарасевич, Л. Шаститко, О. Яременко та ін.) до визначення терміну «інститут», 

можна виділити два підходи до розуміння його суті: «обмежений» і «розширений». 

Прихильники обмеженого підходу розуміють інститути як функціональні органи 

суспільства, зокрема, як держава, система самоврядування, судова система, а також, 

як систему формальних юридичних норм. Прихильники розширеного підходу 

пояснюють соціальні інститути і як сукупність формальних та неформальних норм, 
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цінностей, правил, які фактично чинні в суспільстві, та які більшість прийняла як 

керівництво до дії  [22 ,25, 70, 120]. 

Зміст поняття «інститут» має багато тлумачень. Термін «інституціоналізм» 

був запроваджений У. Гамільтоном у 1916 р. і вважається одним із найбільш 

глибоких формулювань, які відображають ідею інституту, що означає: «образ 

мислення чи дію певного переважання і постійності, що знаходить відображення у 

звичках тієї чи іншої групи або у звичаях народу ... Інститути встановлюють межі 

діяльності людей або вкладають їх діяльність у певні форми. Світ звичайної 

практики, до якого ми так чи інакше пристосовуємо наше буття, являє собою 

заплутану і безперервну павутину інститутів» [61, с. 411].  

Свен-Ерік Сьйостранд розглядає інститути як рід інфраструктури, який 

полегшує (затрудняє) людям можливість координувати і розподіляти свій ресурс. 

Інститути, таким чином, функціонують як своєрідний контекст раціональності, який 

одночасно виникає із взаємодії людей і управляє нею. Він визначає інститути як 

соціальну конструкцію для .... системи, що добровільно поділяє примусові норми. У 

широкому смислі поняття інституту включає видиму упорядкованість людської 

діяльності і протистоїть характеристиці цієї діяльності, як такій, що є наслідком 

суб’єктивних чинників. Цей термін включає також поняття конкретності часу і 

місця і протистоїть універсальності чи загальним характеристикам [61, с. 412 - 413].  

 Соціолог Е. Шоттер стверджує, що створення і існування  «соціальних 

інститутів» викликано і обумовлено виникненням економічних проблем. Кожна 

проблема економічної еволюції потребує для свого вирішення соціального 

інституту [61, с. 413]. Р. Скотт вважає, що соціальні інститути складаються із 

пізнавальних, нормативних і регулятивних структур і видів діяльності, які 

повідомляють суспільній поведінці стійкість і значимість. Вони мають різних носіїв 

– культура, рутинні процедури – і вони діють на численних рівнях юрисдикції [61, с. 

413-414]. У визначення поняття «інститут» зробили суттєвий внесок Л. Дюгі і        
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М. Оріу, заклавши підвалини  інституційного підходу до  адміністративно-

державного управління [221, с. 10].  

Тривалий час було поширене тлумачення інституту за М. Прело, який 

розрізняв «інститути-організми» і «інститути-речі». Інститут-організм – це 

«людський колектив, об’єднаний ідеологією чи загальною потребою і 

підпорядкований авторитету і фіксованим правилам». Що ж стосується «інституту-

речі», то він є «не людський колектив, юридично уніфікований і структурований, а 

проста норма права». Аналогічних поглядів дотримувалися Ж. Бюрдо, Ж. Ведель, 

деякі інші вчені [111, с. 100]. 

В.Тамбовцев виокремлює чотири типи інститутів [179]: формальні структури 

для невизначених учасників (закони, підзаконні акти, що визначають різні 

регламенти дій); формальні структури для конкретних учасників (організації, що 

створюються для відомих майбутніх членів); неформальні структури для 

невизначених учасників (нові норми і правила, що впроваджуються в тих чи інших 

сферах діяльності, наприклад, запозичення інститутів з інших інституціональних 

середовищ); неформальні структури для визначених учасників (різні неформальні 

організації). 

На початку 70-х років минулого століття М. Дюверже звернув увагу на те, що 

концепція інституту призвела до розширення  рамок дослідження і зміни самого 

його характеру. Згідно з М. Дюверже, «інститути є відомі моделі  людських 

відносин, з яких копіюються  конкретні відносини…. Вони відрізняються від 

відносин, що виникають поза рамками інституційних моделей; останні випадкові, 

ефемерні, хиткі» [213, с. 103]. 

На основі теорії інститутів і була сформульована інституціональна  концепція 

держави. Держава стала розглядатися як інституціалізована влада, в широкому сенсі 

слова – інститут як такий, у якому втілюється влада [111, с. 101].  

Інститутами держави є відносно відокремлені частини державної структури, 

що користуються певною автономією. Інститути держави можна поділити на: 
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організаційні (інститут президента, інститут парламенту) та функціональні (інститут 

референдуму, інститут адміністративного контролю, інститут державної виконавчої 

влади...) [173].            

Важливо мати на увазі, що «жоден інститут не стоїть окремо. Він вбудований 

в систему інститутів, так що зміна правил в одному інституті означає, що правила в 

інших інститутах мають до цього пристосовуватися і, відповідно, змінюватися». 

Кожен інститут існує в павутинні різних і переплетених між собою відносин з 

іншими інститутами [61, с. 414]. 

 При визначенні інституту регіонального управління ми виходимо з 

тлумачення поняття інституту як форми організації суспільної взаємодії, 

обумовленої потребами соціального розвитку.  

Інститут регіонального управління – це соціально-політичний і політико-

адміністративний інститут, місія якого полягає у вирішенні проблеми забезпечення 

сталого розвитку регіонів і країни в цілому з урахуванням регіональних 

диспропорцій. Одна із його ключових функцій полягає в об’єднанні зусиль усіх 

власників ресурсів регіонального розвитку через узгодження їх інтересів. Інститут 

регіонального управління органічно вбудований в інституційну систему суспільства 

(інститутів державної влади і місцевого самоврядування, права, адміністративно-

територіального устрою (АТУ), громадянського суспільства) і постає в якості 

складової інфраструктури публічного управління в цілому. Його розбудова 

відповідно до європейських стандартів з урахуванням національних традицій і 

сучасних вітчизняних реалій  має забезпечити раціоналізацію управління 

регіональним розвитком, його упорядкованість, мінімізацію ситуативних і 

суб’єктивних чинників, «конкретність часу і місця». 

Розкриваючи окреслену нами проблему з теоретико-методологічного та 

практичного погляду, слід розрізняти також поняття «інституціонального» та 

«інституційного» забезпечення.  
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На думку Н. Ільченко, під «інституціоналізацією» слід розуміти становлення 

нових інститутів, правове та організаційне закріплення тих чи інших суспільних 

відносин. Доцільним також, у цьому контексті, є узгодження понять «інститути» та 

«інституції». У певний період свого розвитку інститути відокремлюються від 

організацій (інституцій), оскільки останні є соціальними формами, в яких зрештою 

закріплюються та реалізуються ті чи інші інститути. Отже, інституції, в певному 

сенсі, є продуктом діяльності інститутів [55]. 

О. Шпикуляк вважає, що інституціональне забезпечення – це динамічний 

процес формування інституцій (правила, сформовані формальними та 

неформальними утвореннями суспільно-економічних формацій, що впливають на 

поведінку учасників відносин) та інститутів (організаційно оформлена система 

правил і норм, які консолідовано у формі організацій/інфраструктури). Це широко-

аспектне поняття, яке включає статичні й динамічні аспекти 

становлення/функціонування базисних і похідних інститутів у певних 

інституціональних умовах. Інституційне забезпечення – це юридичне закріплення 

норм, правил гри, створення організаційних структур, інфраструктури. [198]. 

Під інституціональним забезпеченням також розуміють формування 

сукупності соціальних, економічних, правових, фінансових, власницьких та 

організаційно-управлінських інструментів, які адекватно сприяють певним 

процесам в територіальних утвореннях [194]. 

Інституціональне середовище – це сукупність «правил гри», тобто правила, 

норми і санкції, що утворюють політичні, соціальні і юридичні рамки взаємодій між 

людьми [44, с. 557]. Іншими словами, інституціональне середовище – це чіткий 

упорядкований набір інститутів, що визначають обмеження для суб’єктів, які 

формуються в межах тієї чи іншої системи координації певної діяльності.  

Враховуючи, що послідовність та адекватність інституціонального 

реформування  публічної сфери має важливе значення для проведення  реформи 
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децентралізації влади, визначимо структуру  інституціонального середовища 

регіонального управління. 

На наш погляд, основними складовими елементами інституціонального 

середовища регіонального управління є: законодавча та нормативно-правова база; 

адміністративно-управлінська структура; організаційно-економічна структура; 

інфраструктура підтримки управлінських рішень.  

Законодавча та нормативно-правова база регіонального управління є 

інституцією юридичного закріплення правил і норм здійснення управлінської 

діяльності у публічній сфері на регіональному рівні, процедурний контекст якої 

забезпечується: 

-  концептуальними засадами (стратегічний і політичний вектори розвитку 

регіонів); 

- інституційними умовами (розвиток інфраструктури функціональних органів 

та організацій для здійснення професійної діяльності у сфері регіонального 

управління); 

- режимним регулюванням (особливе поєднання комплексу правових засобів 

(взаємодіючих дозволів, заборон, позитивних зобов’язань), що створюють 

специфічний механізм правового регулювання, пов’язаний не стільки з 

конкретними ситуаціями, скільки з більш широкими соціально-економічними 

процесами, в рамках яких взаємодіють суб’єкти та об’єкти проектної діяльності);  

- інструктивно-методичною регламентацією (нормування та алгоритмізація 

технології регіонального управління).  

В умовах, коли регіональне управління характеризується одночасним впливом 

старих і нових інститутів, більшість яких перебуває у стадії пошуку, важливим 

питанням є аналіз взаємодії органів влади центрального та регіонального рівнів при 

розробці документів регіонального розвитку.   

Стратегія розвитку регіону, як складова загальнодержавної системи 

планування розвитку, є моделлю досягнення соціально-економічних цілей регіону, 
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які конкретизують загальнонаціональну мету держави в особливих умовах 

відповідних територій субнаціонального рівня. На її основі розробляються 

стратегічні плани і регіональні цільові програми, що містять кількісні та якісні 

економічні показники, які ідентифікують конкретні дії по певних цілях та напрямах 

діяльності (від стратегічних до поточних по роках реалізації), визначають 

виконавців, ресурси та строки виконання. 

Регіональна стратегія розвитку є стратегічним планом розвитку регіону, що 

визначає цілі, завдання, пріоритети, напрями економічного і соціального розвитку 

областей на середньостроковий та довгостроковий періоди [143]. Проекти стратегій 

розробляються обласними державними адміністраціями на основі відповідного 

рішення обласних рад. 

Регіональні стратегії розвитку разом із Державною стратегією регіонального 

розвитку є основою для розроблення програм економічного і соціального розвитку 

регіонів України (середньострокових та щорічних), які в свою чергу є основою для 

розробки державних і регіональних цільових програм. Отже, політика регіонального 

розвитку здійснюється на основі взаємозв’язаних довгострокових стратегій, планів 

та програм розвитку як на державному, так і на адміністративно-територіальному 

рівні.  

Статтею 116 Конституції України за Кабінетом Міністрів України  (КМУ) 

закріплена розробка і здійснення загальнодержавних програм економічного, 

науково-технічного, соціального і культурного розвитку України; статтею 119 за 

МДА закріплено забезпечення на відповідній території виконання державних і 

регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм 

охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і 

національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку [65, ст. 

116, 119].            

Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» визначено порядок затвердження та 
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виконання програмних документів економічного і соціального розвитку, права та 

відповідальність учасників. Згідно зі статтею 1 «Програма економічного і 

соціального розвитку України – це документ, в якому визначаються цілі та 

пріоритети економічного і соціального розвитку,  засоби та шляхи їх  досягнення,  

формується взаємоузгоджена  і комплексна система заходів органів законодавчої і 

виконавчої влади, ОМС, спрямованих на ефективне розв’язання проблем 

економічного і соціального розвитку,  досягнення стабільного економічного 

зростання, а також характеризуються  очікувані  зміни у стані економіки та 

соціальної сфери» [135]. 

Розробка стратегії розвитку регіону є домінантним заходом ефективного 

регіонального управління: по-перше, стратегія становить основу для розробки 

інших програмних і проектних документів щодо розвитку області; по-друге, вона 

містить обґрунтування для укладання угоди між центром і регіоном на спільне 

фінансування тих завдань, які відображають сферу інтересів як держави, так і 

регіону і підлягають першочерговому виконанню; по-третє, розробка стратегії 

сприяє формуванню нових відносин між учасниками регіонального розвитку. 

Практична реалізація стратегії потребує створення відповідної адміністративно-

управлінської структури.  

Адміністративно-управлінська структура є публічним інститутом, 

представленим органами державної влади, ОМС, державними організаціями 

(підприємствами, установами), громадськими організаціями, які взаємодіють між 

собою в процесі регіонального управління у межах встановлених інституційних 

«правил гри».   

Виходячи з трьох рівнів системи регіонального управління – державне 

управління на регіональному рівні, державне регулювання регіонального розвитку; 

регіональне врядування; трьох рівнів системи прогнозних і програмних документів - 

довгострокові, середньострокові та короткострокові  [142] доцільно виділяти і три 
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види організаційних структур управління програмами регіонального розвитку: 

стратегічний, проектний, оперативний (як це прийнято в ЄС).  

У цьому аспекті доречним є підхід до організаційної структури управління 

розвитком  регіону, що розроблена Морозовим Є.Л. [17]. На думку науковця, на 

засадах стратегічних організаційних структур повинні функціонувати постійно 

діючі органи державного управління регіоном, які реалізують функції стратегічного, 

довгострокового планування соціально-економічного розвитку, безперервність 

збору даних і їхнього аналізу, визначення цільових показників розвитку, розробки 

заходів щодо розвитку регіонів, організації проектів розвитку регіонів і контролю за 

їхньою реалізацією. Стратегічні організаційні структури управління відрізняються 

централізованим характером, необхідним для забезпечення єдності прийнятих 

стратегічних рішень і довгострокового розвитку регіону.  

Проектні організаційні структури управління доцільно створювати на період 

життєвого циклу проекту розвитку територіальної системи, тобто це тимчасово 

діючі державні структурні одиниці. Проектні структури реалізують функції 

управління проектом розвитку (з розробки до завершення), аналізу, добору і 

детального проектування підпроектів, що входять у рамки проекту, організації 

їхнього фінансування, контролю за їхньою реалізацією.  

Оперативними організаційними структурами управління можуть бути різного 

роду підприємства й організації, як тимчасового, так і постійного характеру, що 

відповідають за реалізацію окремих підпроектів. Оперативні організаційні 

структури управління можуть бути як державні, так і комерційні чи суспільні. Вони 

зв’язані з проектними структурами тільки шляхом реалізації фінансування і 

контролю. Оперативні структури управління характеризуються значною 

децентралізацією. 

На наш погляд, запропонована Морозовим Є.Л. модель відповідає 

загальноприйнятому в ЄС підході до розробки регіональних стратегій та реалізації 

регіональних програм, але потребує: 
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- доопрацювання інституціональних засад формування проектного і 

оперативного рівнів управління (про що наголошується і в Методичних 

рекомендаціях щодо Програм підвищення конкурентоспроможності); 

- визначення джерел ресурсного забезпечення функціонування цих рівнів 

управління відповідно до сфери їх компетенції; 

- забезпечення координації дій розробників та учасників Програм; зворотного 

зв’язку з громадськістю, науковими колами, бізнес-середовищем; узгодження цілей, 

інтересів і ресурсів по всім етапам реалізації Програм.  

Відповідно до вищезазначеного, в адміністративно-управлінській структурі 

можуть бути виділені три основних рівні: стратегічний, функціональний, 

оперативний.  

Організаційно-економічна структура представлена інституціями, між якими 

регулюються економічні відносини у межах регіонального управління. 

 Фінансово-економічний супровід регіонального управління з використанням 

бюджетних, позабюджетних коштів та інших фінансових джерел виконують 

наступні інституції:  

- державні фонди підтримки проектів регіонального розвитку: Державний фонд 

регіонального розвитку; Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в 

Україні; 

- фонди, створені за підтримкою держави, з фінансуванням за рахунок ресурсів 

донорів: Український фонд соціальних інвестицій;  

- міжнародні грантові фонди: «Східна Європа», «Відродження»;  

- українські та міжнародні благодійні фонди і організації: станом на 2015 рік в 

Україні діють більше 50 організацій благодійної діяльності; 

- фінансово-кредитні установи: Державна інноваційна фінансово-кредитна 

установа (ДІФКУ); Європейський інвестиційний банк. 

Інституційна підтримка регіонального управління в Україні потребує 

впровадження інноваційних інструментів регіональної політики, зокрема: агентств 
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регіонального розвитку (АРР), фонду регіонального розвитку (ФРР), торгово-

промислових палат, публічно-приватного партнерства, проектного фінансування, 

ендавмент-фондів, технологічних та наукових парків, бізнес-інкубаторів, 

економічних кластерів тощо.  

Зазначені інструменти мають суттєвий інноваційний потенціал, оскільки 

здатні забезпечити оптимальне поєднання державних, регіональних та місцевих 

ініціатив з інтересами приватного сектору в межах окремої території. В країнах ЄС 

мережі АРР і ФРР ефективно співпрацюють з владою як фокусні центри 

стратегічного планування та супроводу проектів розвитку територій. Вони 

виконують роль своєрідних каталізаторів соціально-економічного розвитку регіонів: 

фонди акумулюють ресурси на реалізацію проектів, які мають значення для регіону, 

а агентства проводять проектувальну роботу та здійснюють адміністрування 

виділених коштів. 

Інфраструктура підтримки регіонального управління представлена 

інституціями, які забезпечують сприятливі умови для здійснення ефективної 

управлінської діяльності. Сутність інфраструктури, у широкому тлумаченні, полягає 

в забезпеченні умов існування певного явища чи процесу. 

На думку О. В. Васильєва [13], інфраструктура – це система функціональних 

елементів і відносин, що забезпечують реалізацію індивідуальних і колективних 

інтересів групи економічних суб’єктів. У процесі реалізації інтересів 

інфраструктура створює умови існування і розвитку, регулює та обслуговує 

економічні зв’язки. Основними  складовими інфраструктури слід вважати: 

інститути, операції, інформаційні мережі та потоки. Усі зазначені складові не 

існують самі по собі.   

 За С. М. Ілляшенко [99], інфраструктура – це сукупність політичних, 

економічних, правових, управлінських, фінансових, інформаційних, наукових та 

інших інститутів певного ринку, що створюють умови для ефективної реалізації 

певної (інноваційної, фінансової, економічної, благодійної тощо) діяльності.    
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Інфраструктура управління, відносно до регіонального розвитку – це 

сукупність державних та недержавних інституцій, які забезпечують розвиток і 

підтримку управління на всіх етапах реалізації стратегії.  

Ефективне управління регіональним розвитком потребує специфічної 

інфраструктури для забезпечення зв’язку та перерозподілу ресурсів між суб’єктами 

управлінської діяльності. В Україні функціонують інституції різної організаційно-

правової форми, які у сукупності своїх функцій здійснюють інфраструктурне 

забезпечення регіонального управління: 

– створення спеціальних структур з експертизи, консалтингу, маркетингу, 

технічної допомоги в розробці проектів Міжнародної технічної допомоги (МТД) та 

державно-приватного партнерства (ДПП) тощо;  

–  впровадження певних режимів інвестиційної діяльності здійснюється 

шляхом створення системи державної підтримки, фінансових і організаційних 

преференцій для інвесторів.  

Як свідчать результати проведеного дослідження інституціонального 

середовища регіонального управління, інституціональний каркас регіонального 

управління – базісні інститути – сформовано, але похідні інститути, зокрема: 

балансу інтересів (держави і регіонів, державних і приватних, економічних і 

екологічних); методологічного забезпечення регіонального управління (цінності, 

принципи, стандарти); інформаційного забезпечення взаємодії учасників 

регіонального управління потребують подальшої інституціоналізації.     

Аналіз основних складових інституціонального середовища регіонального 

управління дозволяє нам зробити висновок про те, що на сучасному етапі 

становлення інституту регіонального управління в Україні відбувається динамічний 

процес формування інститутів («правил гри», режимів ресурсного забезпечення, 

проектної діяльності в публічній сфері) та повільний процес формування інститутів 

(балансу інтересів, національного  стандарту, інформаційного каркасу тощо).  
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1.3 Національна традиція регіонального управління і місцевого 

самоврядування та її еволюція впродовж XVIII-XIX сторічь  

 

На території сучасної України найдавніші державні утворення існували ще в 

середині І тис. до н.е. Грецькі міста-держави Ольвія, Херсонес, Пантікапей були 

рабовласницькими, аристократичними чи демократичними республіками з 

достатньо розвинутими державними інститутами.   

Законодавчим органом влади в містах вважалися народні збори, в яких брали 

участь усі вільні громадяни – чоловіки віком від 25 років. Постійно діючим органом 

виконавчої влади була рада міста (буле) на чолі з головою і його секретарем, яку 

обирали народні збори - еклексія. В грецьких містах-полісах була представлена 

західна, антична модель станово-класового суспільства з наявністю державно-

громадських органів самоврядування. 

Письмові згадки про державність у слов’ян з’являються в XI - XII ст. Нестор-

літописець в «Повісті минулих років» говорить про створення в VI ст. союзу 

слов’янських племен в середньому Подніпров’ї, що мав назву «рос» або «рус». Вже 

в VIII - IX віках цей союз об’єднував декілька десятків племен з центром в Києві і 

займав значну територію, яку можна було порівняти за розміром з Візантійською 

імперією [123]. 

У IX ст. на території, заселеній Східними слов’янами, утворилася крупна 

держава, яку М. Грушевський визначав як давньоукраїнську, а інші вчені – як 

праукраїнську. Згодом ця держава отримала назву Київська Русь, і саме в цей 

період, на нашу думку, почали закладатися основи української державності, а отже 

епоха Київської Русі заслуговує на ретельне вивчення.  

Київська Русь була ранньофеодальною монархією, якій були властиві 

слабкість центральної влади і роздробленість території. Поряд з центральною 

владою існувало і місцеве управління зі своїми князями. Київська Русь пройшла 

період «окняження земель», тобто підпорядкування владі великого київського князя 
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територій племінних князівств. Якщо в IX ст. територія держави обіймала землі 

Київського, Чернігівського і Переяславського князівств, то в Х-ІХ ст. – усі 

східнослов’янські землі [36, c. 147].  

У Київській Русі існувала десяткова система управління, що зазвичай була 

притаманна військовій організації, коли центральне і місцеве управління не 

відокремлені одне від одного. Відповідні територіальні ланки держави очолювали 

військові начальники: десятські, сотницькі, тисяцькі.  

Центральна, княжа влада в Київській Русі була обмежена елементами 

народної самоврядності міськими зборами, відомими як віче. Це був не орган 

представників, а збори всіх дорослих чоловіків, де для ухвалення рішення необхідна 

була одностайність. Відомо про більш ніж 30 вічових зборів у Києві, на яких 

вирішувались усі найважливіші питання внутрішнього життя, що однозначно 

характеризує місто як громаду. Міська громада була ядром соціально-економічної 

організації як Києва, так і інших міст [126, c. 44]. 

  АТУ Київської Русі, передбачав поділ держави на землі. Землі поділялися на 

удільні князівства або волості, якими управляли князі-васали київського правителя. 

Волості складалися з кількох вервей, а верв – з декількох поселень. Центром верві 

було найбільше сільське поселення (погост). Верв був органом селянської 

самоврядності, що базувався на  принципах прямої демократії виборності та 

колективному ухваленні рішень. Намісником князя в сільській місцевості був 

Волостель. Таким чином, у період Київської Русі основною адміністративно-

територіальною одиницею був не населений пункт, а верв, що нагадує сучасну 

«громаду».  

М. Грушевський підкреслює значну роль общини (громади) і говорить про 

«відсутність якоїсь боротьби між общиною та князем. Володимир, наприклад, діє у 

тісному зв’язку з общиною, точніше з її представниками, і «міські старці» є його 

радниками наряду з княжими боярами [29, с. 292].  
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  Громада (община) і у пізніші періоди відігравала на українських землях 

важливу роль. Її можна назвати базовим суспільствотворюючим елементом, 

основним стрижнем місцевого самоврядування [73].  

Важливо також відзначити, що Київська Русь із самого початку формувалася 

як поліетнічна держава. У «Слові про закон і благодать» (XI ст.) митрополит Іларіон  

називає її «прикладом рівноправ’я всіх народів» [176]. 

Система управління в Київській Русі не була ефективною, а апарат управління 

знаходився у нерозвиненому стані. Хоча князі київські і намагалися створити щось 

схоже на централізовану державу (на це направлено і прийняття єдиної релігії), їм 

це не вдалося.   

Спадкоємицею Київської Русі стала Галицько-Волинська держава, яка 

існувала з кінця XII до середини XIV сторіччя, та виникла внаслідок об’єднання 

Волинського і Галицького князівств. Як і у Київській Русі центральна влада у 

Галицько-Волинській державі належала князю, який зосередив у своїх руках 

законодавчу, виконавчу та судову гілки влади. В той же час, велику роль у державі 

відігравала боярська рада. Бояри складали своєрідну опозицію князю і чинили 

супротив його прагненням до самодержавства. [16, с. 31].   

Регіональне управління до кінця XIII ст. здійснювалося удільними князями, а 

з початку XIV ст., у зв’язку з перетворенням удільних князівств Галицько-

Волинської держави на волості - княжими волосними намісниками, які 

призначалися князем з числа бояр або представників  духовенства.  

З початку XIV століття під впливом Західної Європи у містах на українських 

землях почало запроваджуватися Магдебурзьке право. Його назва походить від 

назви міста Магдебург в Саксонії, яке у 1188 році отримало право на 

самоуправління. Це право надавалося містам князем литовським або королем 

польським і оформлювалося магдебурзькими грамотами, що відігравали роль 

статутів міст. Головним органом самоуправи міст на засадах Магдебурзького права 

була міська рада (магістрат), що виконувала функції міської ради й суду в цивільних 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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справах і складалася з війта (очолював магістрат), його помічників (бурмістрів) і 

двох колегій – ради й лави, які обирало міське населення [35,  с. 298].   

В Україні першими отримали право самоуправління закарпатські міста, що 

входили до складу Угорського королівства (Хуст, Тячів, Вишково). У 1339 його 

отримав Санок, a у 1356 pоці - Львів. До середини XVII сторіччя Магдебурзьке 

право існувало у більшості великих міст України. 

Після розпаду Галицько-Волинської держави у 1340 році українські землі 

опинилися у складі Великого князівства Литовського, Королівства Польського, а 

також Угорського королівства і Молдовського князівства. Почалася польсько-

литовська доба в управлінні українськими землями.  

У 1569 році відбулося об’єднання Польщі та Литовсько-Руського князівства у 

Річ Посполиту – велику феодальну федеративну державу. При цьому Велике 

князівство Литовське, як i Польська Кoрoнa, лишaлoся сaмoстiйним політичним 

oргaнiзмoм з oкрeмoю вищoю aдмiнiстрaцiєю, влaснoю скaрбницeю, вiйськoм, 

судoвo-прaвoвoю систeмoю [201, с. 131]. 

Вищими органами державної влади країни були король, Державна рада і 

Сейм. Найбільшу адміністративну одиницю становило воєводство на чолі з 

воєводою, якому належала виконавча, військова і судова влада, а представницьким 

органом у воєводстві був сеймик. Українські воєводства Речі Посполитої поділялися 

на землі, повіти та староства. На всі українські землі поширилось польське право 

[36, с. 163].  

Основним нормативно-правовим документом держави став Статут Великого 

князівства Литовського, який видавався у редакціях 1529, 1566 і  1588 років. Його 

положення були чинними на українських землях до середини XIX ст. Другий 

Литовський Статут 1566 року радикально реформував систему органів влади, 

остаточно утвердивши ідею самоврядної, шляхетської держави, зближеної в типі 

основних політичних структур із Польським королівством. АТУ, запроваджений 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1529
http://uk.wikipedia.org/wiki/1566
http://uk.wikipedia.org/wiki/1588
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статутом у редакції 1566 року, з незначними змінами проіснував до кінця 

XVIII сторіччя. 

Велике значення у становленні української державності мала Запорізька Січ – 

суспільно-політична та військово-адміністративна організація українського 

козацтва. Січ була утворена отаманом Дмитром Вишневецьким у 1552-1556 роках і 

являла собою військовий табір, що мав назву Кіш. Найвищим органом влади на Січі 

була військова козацька рада, у якій брали участь усі козаки. Рада обирала кошового 

отамана, козацьку старшину, вирішувала найважливіші питання.  

Січ складалася з куренів – адміністративно-військових одиниць, які одночасно 

були одиницями самоврядування й окремими військовими підрозділами, 

очолюваними курінним отаманом [36, с. 164]. Отамана обирала курінна козацька 

рада. 

Територія за межами військового табору Запорізької Січі поділялась на 

паланки. Виникнення паланок припадає на період Нової Січі (1734-1775 рр.) і 

пояснюється збільшенням населення на Запоріжжі і ускладненням, у зв’язку з цим 

функцій адміністративного управління й суду [80]. 

Військо Запорізьке низове у всьому його складі мало два поділи - військовий і 

територіальний. Як військо запорізька громада поділялася на тридцять вісім 

куренів, територіально - спочатку на п’ять, згодом на вісім паланок [199]. 

Запорізька Січ відіграла визначну роль в процесі становлення української 

державності, стала символом боротьби проти феодально-кріпосницького та 

національного гніту. 

Період XVII-XVIII століть вважається періодом козацької держави 

(Гетьманщини), що виникла внаслідок вибуху Національно-визвольної війни 

українського народу проти колоніального гніту Речі Посполитої. Саме у цей період 

Українська держава остаточно набула форму козацької республіки.  

За задумом вождя Національно-визвольної війни Богдана Хмельницького 

Гетьманщина мала охопити всі етнічні українські землі. Однак згідно зі Зборівським 
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договором 1649 року до її складу не увійшли на Заході Галичина, Холмщина і 

Західна Волинь, на Сході - Слобідська Україна. Також, поза кордонами Української 

Гетьманської держави лишалися Закарпаття, Північна Буковина та частина 

українських південних земель, які тоді входили до володінь Османської імперії та її 

васала - Кримського ханства. У той же час на півночі були включені до 

Гетьманщини деякі землі, які нині не входять до складу Української держави 

(Стародубщина). 

Відроджуючи Українську державу, Хмельницький спирався на історичний 

досвід Запорозької Січі. Гетьманщина мала практично всі ознаки держави: 

територію з визначеними кордонами, центральну і місцеву владу, збройні сили, суд, 

дипломатичне визнання. 

Найвищим органом влади була Генеральна рада, що обирала Гетьмана із 

числа кандидатур запропонованих козацькою старшиною, а також генеральних 

старшин. Керувати всіма справами внутрішнього врядування й зовнішньої політики 

гетьманові допомагав уряд – генеральна старшина, що виконувала функції кабінету 

міністрів і водночас – генерального військового штабу. До її складу входили: 

генеральний писар, генеральний обозний, двоє генеральних осавулів, двоє 

генеральних суддів [104]. 

Б. Хмельницький ліквідував воєводства і повіти, замінивши їх полками й 

сотнями. Складається полково-сотенний АТУ [35, c. 299]. Полкові та сотенні 

адміністрації очолювали полковники і сотники, містами керували городові отамани, 

які здійснювали не тільки військову а й цивільну владу в межах своєї компетенції. 

Посади всіх владних структур були виборними.  

Під владою гетьмана Війська Запорозького знаходилось 10 полків. Ця 

територія включала 11 великих та 126 малих міст, близько 1800 сіл. Територія 

полку, в свою чергу, поділялась на сотні (щонайменше 10, найчастіше 10-20) [54, с. 

235].  
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П. Ф. Гураль підкреслює, що козацькі полки і сотні мали значно менші 

території, ніж воєводства і повіти Речі Посполитої, а тому були більш зручними для 

управління. Перевага нової адміністративно-територіальної системи, проявлялася в 

тому, що акти гетьманської влади швидко доходили до місцевих урядників, міських 

і сільських громад [30, с. 196].  

Міське та сільське врядування Української козацької держави враховувало 

різні категорій населення. Сільські поселення формували дві громади: козацька, на 

чолі з курінним отаманом, і поспільська, яку очолював вибірний війт, якщо село 

належало до вільних військових поселень. У селах. де мешкали залежні селяни, 

громаду очолював призначений староста.  

Серед міст Української козацької держави були магістратські, тобто такі, що 

користувалися Магдебурзьким правом, при наявності паралельної влади полковника 

чи сотника. У малих містах влада зосереджувалася в ратуші, очолюваній городовим 

отаманом, і яка підлягала компетенції загальної козацької влади краю [35, с. 300]. 

Саме з доби козаччини розпочинає свій відлік реалізація ідеї демократичного 

врядування в українській історії, а військово-політичну організацію українського 

козацтва історики кваліфікують як козацьку християнську республіку [8, с. 76]. 

На демократичних засадах буда заснована й одна з перших європейських 

конституцій – Конституція Пилипа Орлика, що є визначною пам’яткою української 

та світової політико-філософської думки. Через процедури виборності генеральної 

та іншої старшини конституція успадкувала і нормувала звичайну практику 

загального козацького парламентаризму Запорозької Січі, запровадивши 

парламентаризм представницький і забезпечивши при цьому незалежне становище 

обранців від волі гетьмана [197]. «Стольне місто Київ та інші українські міста з 

магістратами своїми і з усіма правами та привілеями, законно їм наданими, повинні 

бути непорушно збережені. Це ухвалюється спеціальним актом і доручається 

підтвердити у подальшому гетьманською владою» [38, ст. XIII]. 
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Отже, впродовж 1648-1657 рр. Б. Хмельницькому вдалося створити 

Українську національну державу, сформувати органи державного й місцевого 

управління [35, с. 216]. При цьому при формуванні нової адміністративно-

територіальної організації держави було продемонстровано прогресивні інноваційні 

підходи. 

У 1686 році внаслідок підписання мирного договору між Річчю Посполитою 

та Московською державою територію Гетьманської України було поділено між 

двома країнами. На Правобережній Україні, яка відійшла до Речі Посполитої, 

полково-сотенний устрій поступово став замінюватись на воєводсько-повітовий і 

був остаточно ліквідований у 1714 році.  

На Лівобережній України, що увійшла до складу Московської держави, 

полково-сотенний устрій певний час зберігався. Проте протягом другої половини 

XVIII ст. тривав процес прискореної інкорпорації українських земель і включення їх 

до загальноімперської системи врядування. З частини Запорізьких земель та земель 

Гетьманщини було створено Новоросійську губернію, з території слобідських 

полків – Слобідсько-Українську губернію. Згодом частини цих двох губерній було 

передано до новоствореної Азовської губернії. Губернії поділялись на повіти [54, с. 

237]. 

Таким чином, можемо констатувати, що на українських землях у різні періоди 

існували державні утворення, що мали всі ознаки незалежної держави. Проте, 

зберегти державність українцям не вдалося і вони опинилися під владою потужних 

сусідніх держав. 

В кінці XVIII століття, в результаті трьох розділів Польщі, російсько-

турецьких воєн, ліквідації Гетьманщини і Запорізької Січі українські землі 

виявилися поділеними між Російською та Австрійською імперіями.  

В управлінні численними територіями імператори спиралися насамперед на 

армію та бюрократію. На відміну від української козацької старшини та польської 

шляхти, що панували в українському суспільстві в XVII-XVIII сторіччях, імперські 
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бюрократи робили акцент на централізоване управління. Таким чином українці 

опинилися у складі політичної системи, що радикально відрізнялася від устрою, до 

якого вони звикли. 

Етнічний склад населення західноукраїнських земель був доволі строкатим. 

Поряд з українцями жили поляки, румуни, угорці, а також такі етнічні меншини, як 

євреї, німці, чехи, словаки, вірмени [186]. При цьому влада Австрійської імперії не 

звертала уваги на етнічний склад населення, при адміністративно-територіальному 

розмежуванні. Так, східні землі, переважно населені українцями, і Західна 

Галичина, де більшість становили поляки, потрапили в одну адміністративно-

територіальну одиницю «Королівство Галичини і Лодомерії» зі столицею у Львові. 

АТУ українських земель у складі Австрійської імперії представлено у Таблиці 1.1. 

Повнота всієї адміністративної влади зосереджувалася в руках губернатора, 

згодом намісника, якого призначав імператор. «Королівство» ділилося на 18 округів 

(дистриктів), з яких 12 складала українська частка краю. Окремим округом до 1861 

року була Буковина (без етнічного поділу, хоча в Північній Буковині переважало 

українське населення, а у Південній - румунське). Отже, наприкінці XVIII ст. 

імперія Габсбургів стала володаркою значної частини України - західноукраїнські 

землі займали територію 70 тис. км
2
, де проживало 3,5 млн. осіб, з яких 2,4 млн. 

були українцями.  

Входження Західної України до складу Австрійської імперії відбулося у час 

проведення модернізаційних реформ у 70-80-х роках XVIII ст. Зокрема у 1784 pоці 

сільським громадам були надані права самоврядування, і це в той час, коли на 

українських землях Російської імперії ще існувало кріпацтво. 

У 1867 році утворюється Австро-Угорська імперія, яка мала у своєму складі 

10 коронних країв (намісництв). Серед них було 2 українських: Галичина і 

Буковина. На чолі коронного краю стояв крайовий начальник – ландшеф, який 

призначався імператором. Систему крайового самоуправління у Галичині складав 

крайовий сейм, постанови якого затверджувалися імператорською владою. 
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Безпосередньо керівництво й головування на засіданнях сейму здійснював крайовий 

маршалок, або його заступник. Виконавчим органом був крайовий комітет [35, с. 

306].  

 

Таблиця 1.1. 

АТУ українських земель у складі Австрійської імперії 

 

Історико-географічні регіони 

Галичина Буковина Закарпаття 

Королівство Галичини і Лодомерії Угорське королівство 

Округи (дистрикти) 

 

Буковина (з 1861 р. 

окремий коронний край 

«Буковина»). 

комітати 

Золочевський 

Чертковський 

Львівський 

Жовковський 

Стрийський 

Санокський 

Тернопільський 

Коломийський 

Бережанський 

Станіславський 

Самборський 

Перемишльський 

Ужанський 

Мармароський 

Берегівський 

Угочанський 

 

На українських землях Російської імперії був розповсюджений 

загальноімперський адміністративний устрій. В період з 1780 по 1796 роки було 
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запроваджено поділ на намісництва, що складалися з повітів. У 1796 році, з 

приходом до влади Павла І, було запроваджено уніфіковану систему АТУ і знову 

введено губернії як найвищу категорію адміністративних одиниць замість 

намісництв [54, с. 237]. Губернії у свою чергу ділилися на повіти, на чолі яких 

стояли справники. 

 

Таблиця 1.2. 

 АТУ українських земель у складі Російської імперії 

 

Історико-географічні регіони  

Правобережжя Лівобережжя і 

Слобожанщина 

Південь 

Губернії 

Київська 

Волинська 

Подільська 

Чернігівська 

Полтавська Слобідсько-

українська (з 1835 р. - 

Харківська) 

Єкатеринославська 

Таврійська 

Миколаївська (з 1803 р. - 

Херсонська) 

 

Пізніше було створено генерал-губернаторства, до складу яких входило кілька 

губерній. Чотири генерал-губернаторства: Київське, Харківське, Малоросійське і 

Новоросійське об’єднували українські землі. Уся повнота влади в нових утвореннях 

належала генерал-губернатору, який призначався і звільнявся особисто імператором 

і мав практично необмежену владу (військову, адміністративну, судову, фінансову) 

на ввіреній йому території. Царським указом 1831 року Магдебурзьке право було 

скасовано для всіх міст, за винятком Києва, а в 1835 році – і для Києва [35, с. 304].  

У другій половині ХІХ ст. економічний розвиток імперії, скасування 

кріпацтва та здобуття селянами цивільних прав викликали необхідність 
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реформування системи державного управління. Зокрема, важливе значення для 

українських земель мала земська реформа, яка докорінно змінила систему 

регіонального управління та запровадила елементи самоврядування.  

В кінці 50-х років XIX століття українські землі були достатньо розвиненими 

в економічному плані регіонами Російської імперії, однак губернське і повітове 

управління знаходилося в абсолютно занедбаному стані. В умовах централізації 

громіздкий бюрократичний апарат гальмував економічний розвиток і, як наслідок, 

передача господарських функції від бюрократії до самоврядування здавалася 

природним виходом.  

Указом Олександра II від 1 січня 1864 року вводиться в силу розроблене 

Міністерством внутрішніх справ «Положення про губернські і повітові земські 

установи». Органи земського самоврядування створювалися в 33-х губерніях. На 

українських землях реформа була проведена лише в шести з дев’яти губерній 

(Харківській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Єкатерінославській і 

Таврійській). Три західні губернії Правобережжя не були охоплені реформою з 

політичних мотивів. Провідна роль в органах самоврядності, відводилася 

дворянству, а в губерніях Правобережжя серед поміщиків було чимало осіб 

польського походження, яких підозрювали в співчутті до польського національно-

визвольного руху. У Правобережній Україні земства були введені лише в 1912 році. 

Основна ідея реформи виражена в преамбулі «Положення про губернські і 

повітові земські установи», де йдеться про необхідність «найближчої участі в 

завідуванні справами, що відносяться до господарських користей і потреб кожної 

Губернії і кожного повіту, місцевого їх населення, за допомогою обраних від оного 

осіб» [125]. 

Органами земської самоврядності ставали губернські і повітові земські збори і 

їх виконавчі структури - губернські і повітові земські управи. Згідно з Положенням 

Земська управа повіту «складалася з Голови і двох членів, що обираються на три 

роки Земськими Зборами повіту з числа осіб, які беруть у ньому участь» [125]. 
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Кандидатури голів губернських земських управ затверджувалися міністром 

внутрішніх справ, а повітових - губернатором. Таким чином, держава мала досить 

вагомі важелі контролю над персональним складом виконавчих органів земств.  

Органи земського самоврядування формувалися відповідно до Куріального 

принципу. Згідно з Положенням від 1 січня 1864 всі виборці поділялися на три 

групи (курії), основною ознакою яких був майновий ценз. Сам термін «курія» 

походить від латинського «curia» (co - разом і vir - муж, дорослий чоловік) і 

визначається як розряд виборців у деяких виборчих системах, що утворюється 

шляхом розподілу на групи за становою, майновою або іншою ознакою [183].  

До першої виборчої курії входили поміщики, промисловці, торговці, а також 

уповноважені від дрібних землевласників та духовенства. Друга курія отримала 

назву міської і складалася з власників майна в містах. У третій, найчисленнішій 

курії були представлені селяни. Позбавлені були виборчого права особи, які не 

досягли 25 років, знаходилися під слідством і судом, іноземці, які не прийняли 

російського підданства. Не мали права бути обраними голосними: губернатори, 

віце-губернатори, члени губернських правлінь, губернські та повітові прокурори і 

стряпчі, чини місцевої поліції. 

Сама система курій не була ідеальною. Так, М. І. Лазаревський у своїй роботі 

«Земське виборче право» зазначав: «Дворяни сплачують 14 мільйонів рублів 

земських зборів з земель і нерухомого майна, приватні власники інших станів - 58, 

селяни - 50 і скарбниця - 11 мільйонів земських зборів. При цьому на частку дворян 

припадає 55% голосних, а на частку селян - 36%» [74]. Однак, ця система дозволила 

широким масам населення делегувати представників до місцевого самоврядування, 

чого не було раніше. 

Земське самоврядування охоплювало практично весь спектр життя губерній. 

Зокрема, було покращено медичне обслуговування в українських губерніях. Так, 

якщо в 1866 році на всю Полтавську губернію налічувалося 11 повітових земських 
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лікарів, то в 1876 році їх кількість подвоїлася, а в 1904 році кількість повітових 

земських лікарів зросла до 75. [15, с. 704].    

Другим важливим напрямком діяльності земств була освіта, витрати на яку, як 

правило, становили другу статтю земського бюджету, поступаючись тільки 

медицині. Згідно зі статистикою, яку наводить Б.Б. Веселовський у роботі «Історія 

земства за 40 років», за період з 1877 по 1890 роки кількість земських шкіл в тій 

самій Полтавській губернії збільшилося в 2,3 рази [15, с. 717]. Велике значення мала 

діяльність земств у сфері сільського господарства, налагодження шляхів 

сполучення, поштового зв’язку, торгівлі. 

Рішення задач, що відносилися до компетенції земського самоврядування, 

вимагало формування власного бюджету. Положення від 1 січня 1864 року надавало 

земствам право оподатковувати майно на підвідомчій території. Земські бюджети 

формувалися переважно за рахунок доходів від нерухомості: земель, лісів, фабрик, 

заводів.  

З 1870 року було розпочато перехід і до міського самоврядування, що 

регламентувалося «Міським положенням» від 16 червня 1870 р. і базувалося на тих 

же принципах, що і земське самоврядування. Зокрема, «Піклування про 

розпорядження міським господарством та благоустрій надається міському 

громадському управлінню, а нагляд за його законним виконанням - губернатору. 

Установи міського громадського управління суть: 1) міські виборчі збори, 2) міська 

дума 3) міська управа » [26]. 

Членів міської думи обирало все населення, яке платило податки. До складу 

виконавчого органу місцевого самоврядування, міської управи,  входили від двох до 

шести членів (залежно від розміру міста). Головував у міській управі міський 

голова, який так само, як і члени управи, обирався міською думою. Термін 

повноважень міських органів самоврядування на відміну від земських, що 

обиралися на три роки, складав чотири роки. Компетенція міського самоврядування 

в цілому була аналогічна земському.  
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Хоча земські та міські органи самоврядування в межах своїх повноважень 

були самостійні і не підпорядковувалися урядовій адміністрації, свою діяльність 

вони здійснювали під наглядом держави в особі міністра внутрішніх справ і 

губернаторів. Інститут губернатора у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

можна визначити як місцевий орган державної влади, який був наділений державно-

владними повноваженнями з управління губернією та правом участі у вирішенні 

питань судової влади і діяльності органів земського, міського та станового 

самоврядування [19, с.8].   

Законодавчо визначались випадки, коли земські розпорядження підлягали 

схваленню урядовими органами. Так, губернаторами затверджувався земський 

кошторис, отже вони мали вплив на господарське життя земських установ. У той же 

час земські та міські управи були підзвітні представницьким органам 

самоврядування: земським зборам і міським думам. Таким чином, можна говорити 

про співіснування двох систем управління на місцях: державного регіонального 

управління та земського і міського самоврядування.  

Зазначимо, що, незважаючи на наявні недосконалості своєї організації, 

відсутність політичних функцій, земство показало себе цілком життєздатним 

утворенням, яке змогло успішно співіснувати з бюрократичним апаратом державної 

адміністрації на місцях. У державі була створена нова система місцевих виборних 

органів, які мали всестановий характер, на відміну від дворянських зібрань – 

виключно станових інституцій.  

Земства поступово перетворилися на авторитетні органи, які проводили 

велику роботу в різноманітних галузях і мали можливість фінансувати свою 

діяльність. Хоча діяльність земств не носила політичного характеру, в українському 

суспільстві їх стали сприймати не лише як органи місцевого самоврядування, але і 

як організації, опозиційні до політики царського уряду, які сприяли піднесенню 

національної свідомості. З земських установ вийшло багато громадських і 
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політичних діячів. З іншого боку земства стали тією школою, яка привчала 

населення до самоврядування.  

Земська реформа стала чи не найкращим прикладом реформаторської 

діяльності російського царизму в галузі управління. Для країни, більшість 

населення якої становили щойно звільнені з кріпацтва селяни, запровадження 

виборності, всестановості, незалежного від адміністрації місцевого самоврядування 

було значним кроком у розвитку політичної культури. 

Досвід проведення земської реформи можна визнати досить актуальним і 

сьогодні, бо він дав приклад серйозної роботи з узгодження позицій усередині 

правлячої еліти, врахування територіальної специфіки держави і інтересів різних 

верств населення. Земський досвід корисний ще й з точки зору вирішення питання 

взаємодії самоврядних і державних органів, розмежування між ними предметів 

ведення. 

Таким чином, до середини XIX сторіччя склався адміністративно-

територіальний поділ українських земель, який проіснував до кінця Першої світової 

війни (1914-1918 років). Українські землі в складі Російської та Австрійської 

імперій опинилися в різних умовах, що призводило до відмінностей у їх розвитку. 

Державний устрій і система управління в Австрійській імперії та Австро-Угорщині, 

на відміну від Російської імперії, мали певний набір демократичних інститутів. 

Українські землі користувалися деякими автономними правами. Хоч і під жорстким 

контролем урядової адміністрації, але все ж таки функціонувало крайове і місцеве 

самоуправління. Ця загальна ситуація  в цілому сприяла збереженню української і 

демократичної традиції врядування [35, с. 307]. 

Вітчизняна демократична адміністративна традиція знайшла своє 

продовження у працях М. Драгоманова та М Грушевського, які великою мірою 

стали передвісниками Української національно-демократичної революції 1917-1920 

років.  
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1.4 Територіальна організація влади і регіональне управління в добу 

Української революції 1917-1920 років і в період СРСР  

 

Незважаючи на приналежність українських земель різним країнам, процес 

формування засад української державності продовжувався. Зокрема, М. Драгоманов 

у 1884 році розробив конституційний проект реорганізації Російської Імперії в 

децентралізовану федеративну державу. Драгоманов поділяв імперію на 23 області 

– землі козачі і середньоазіатські. Територія України при цьому включалася до 

Київської, Одеської (з Кримом), Харківської (з Курщиною і Воронежчиною) 

областей, а окремі повіти - до Подільської, Білоруської та Поліської [35, с. 308].  

Інтереси національних областей повинна була відстоювати Союзна Дума, яка 

мала право зупиняти виконання рішень центральних органів влади (законодавчого 

органу і уряду), якщо вони не враховували інтереси областей. На місцях 

передбачалося здійснення повноважень як органів місцевого самоврядування, так і 

намісника центральної влади в особі губернатора. 

Відповідно до конституційного проекту Драгоманова місцеве 

самоврядування, здійснювалось на рівні громади (сіла та міста), волості,  повіту, 

області та було представлено сходами, або виборними зборами, перед якими мали 

бути відповідальними всі посадові особи, окрім суддів, положення яких мало 

визначатися окремо. Всі особи, які досягли 21-річного віку, мали користуватися 

виборчим правом та правом бути обраними до будь-яких представницьких зборів 

[41]. 

М. Драгоманов послідовно дотримувався принципів демократії, і зробив 

вагомий внесок у розвиток вітчизняної традиції демократичного врядування. До 

переліку демократичних прав народу він включав право виборності, відкрите 

ведення державних справ, урахування інтересів меншості. Проголосивши свободу 

головною метою, науковець пропагував демократично організовану систему 

суспільства, в якому інтереси держави не суперечили б інтересам народів, котрі її 
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населяють, та інтересам кожної людини [8, с.76]. Запропонований АТУ, відповідав 

демократичним традиціям Західної Європи, де демократія на центральному рівні 

поєднується із місцевим самоврядуванням окремих частин країни зі своїми 

особливостями та інтересами.  

Ідеї Драгоманова йшли у розріз з думками навіть прогресивно мислячої 

частини Російської Імперії того часу. Російські революційні діячі у своїй масі не 

сприйняли пропозиції Драгоманова про федеративний принцип (у його розумінні - 

співдружність) і взаємозв’язок народів Російської імперії. Як зазначає Р. Іванченко, 

іншої політичної структури та ідеології, крім феодально-бюрократичної, російське 

імперське суспільство не знало, як, наприклад, Україна, що мала багатовіковий 

досвід козацько-республіканської державності - з середини XVII сторіччя, з часів    

Б. Хмельницького - до 60-х років XVIIІ сторіччя - до часу ліквідації козацько-

гетьманської державності з її системою виборності всіх адміністративних органів у 

містах і селах, добровільності військових формувань, відсутності кріпацтва. Не 

випадково ім’я цього видатного українця було заборонено і піддавалося гострій 

критиці і в самодержавній Росії, і в часи тоталітарно-більшовицького режиму як 

«сепаратиста» та ворога царської і більшовицької імперії [50]. 

Ідеї Драгоманова розвинув М. Грушевський, виклавши свій проект 

майбутнього конституційного ладу в статті «Конституційні питання і українство в 

Росії» [28], опублікованій в 1905 році. Грушевським пропонувався механізм 

національно-територіальної децентралізації Російської Імперії: народ прямими 

таємними виборами формував національні обласні сейми, а ті - загальнодержавний 

парламент. Національні сейми повинні були отримати широкі повноваження для 

управління відповідними територіями.  

Федералістський проект М. Грушевського став відповіддю на асиміляційну 

політику самодержавства щодо українського народу. Цей проект ґрунтувався на 

двох основних положеннях. Головним із них є репрезентаційний уряд, під яким 



57 

 

  

  

 

вчений розумів повну політичну демократію. Іншим є відстоювання 

децентралістського принципу, що проявляється через національне питання [69]. 

Незважаючи на існуючі розбіжності (за проектом М. Драгоманова 

законодавчу владу в Росії мав здійснювати двопалатний парламент, в той час як 

Грушевський пропонував варіант однопалатного парламенту) обидва   проекти 

мають багато спільного. Як Драгоманов так і Грушевський пропонують 

децентралізацію влади і запровадження місцевого самоврядування із широкими 

повноваженнями. Драгоманов і Грушевський одностайно пропонують здійснити 

реформу АТУ Росії, замінивши губернії автономними областями, однаково 

виписують повноваження обласних органів самоврядування (дум у Драгоманова і 

сеймів у Грушевського).  

Федералістська конституційно-правова концепція політичної самостійності 

України М. Драгоманова взята за основу і творчо розвинута  М. Грушевським, 

завдяки своєму високому теоретичному рівню, тривалий час була в центрі уваги 

вітчизняної політико-правової думки, вказуючи найдоцільнішу форму 

національного самовизначення українського народу. Значна частина політико-

правових ідей Драгоманова і Грушевського залишається актуальною в умовах 

сучасного державотворення. Дуже цінні  ідеї обох мислителів для вдосконалення і 

розвитку таких конституційно-правових інститутів суверенної України, як загальні 

засади конституційного ладу, правовий статус особи, форма держави (зокрема, 

форма державного устрою), місцеве самоврядування та ін. [62, с. 153]. 

Черговий шанс на позитивні зміни у своєму становищі українські землі 

отримали у 1905 році внаслідок буржуазно-демократичної революції. Реформи, 

проведені царизмом за період з 17 жовтня 1905 до кінця квітня 1906 року, носили 

вимушений характер, оскільки необхідно було негайно погасити соціальний вибух. 

6 серпня 1905 року проголошується імператорський маніфест «Про затвердження 

Державної Думи» [98].  
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У першій Думі була створена Українська парламентська громада у складі 45 

депутатів. Її політичною платформою була автономія України. У другій Державній 

Думі також була українська громада, що налічувала 47 членів, які домагалися 

автономії України, запровадження місцевого самоврядування, дозволу на 

використання української мови в школах, судах і церкві. Однак, в умовах 

реакційного і шовіністичного характеру політичного устрою імперської Росії, де 

самі терміни «Україна» і «український народ» були офіційно заборонені, питання 

про українську автономію не могло бути вирішено.  

Поштовхом до кардинальних змін на українських землях стали події          

1917 року, коли була утворена Українська Центральна Рада – перший в історії 

України виборний орган парламентського типу.  

ІІІ Універсалом, прийнятим Центральною Радою 22 листопада 1917 року, 

проголошується створення Української Народної Республіки (УНР) – автономної 

державної одиниці, в складі Російської Республіки, яка мала стати федерацією 

вільних і рівних народів. Відповідно до документу до території УНР включалися 

землі, «заселені у більшості Українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, 

Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). 

Остаточне визначення границь Української Народної Республіки, як що до 

прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини, так і суміжних губерній і 

областей, де більшість населення українське, має бути встановлене по згоді 

зорганізованої волі народів» [187]. 

З правового погляду таке формулювання не містило чіткого окреслення 

кордонів України. Існує думка, що керівництво Центральної Ради не поспішало 

ставити крапку на територіальній визначеності, через те, що під юрисдикцію 

Центральної Ради могли б в перспективі потрапити землі з переважною більшістю 

українського населення. Натомість з-під її впливу могли б вийти окремі повіти, де 

переважали інші народності [7]. 
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ІІІ Універсалом вищим законодавчим органом влади, до скликання 

Установчих Зборів, проголошувалася Центральна Рада, яка формувалася шляхом 

делегування до її складу представників політичних партій та громадських 

організацій. Виконавчу владу уособлював Генеральний секретаріат, а з 9 січня 1918 

– Рада народних міністрів, яка складалася з галузевих відомств - секретарств 

(міністерств). 

У 1917-1918 pоках зберігався АТУ, що передбачав поділ на губернії. Губернії 

ділилися на повіти, волості, сільські громади та міста. Управління на місцях 

здійснювали  губернські, повітові і волосні комісари Центральної Ради. Існуючий 

АТУ був не досконалий і потребував змін. Наприклад, у Херсонській губернії Одеса 

і Миколаїв за кількістю населення, рівнем промисловості, торгівлі і культури 

набагато випередили свій центр Херсон [192]. 

В той же час М. Грушевським розроблялась концепція АТУ, що передбачала 

ліквідацію губернсько-повітового поділу та запровадження земель, які мали бути 

меншими за губернії, але більшими за повіти. Ідеї Грушевського знайшли своє 

відображення у прийнятому 6 березня 1918 року Законі УНР «Про поділ України на 

землі». Відповідно до цього закону УНР розділялася на 32 землі [152, ст. 1,2]. Однак 

втілити в життя реформу не вдалося. До кінця квітня 1918 року в УНР як державна 

адміністрація діяли комісари, які стояли на чолі управ, і ради депутатів різних рівнів 

та земельні комітети як органи місцевого самоврядування.  

Велике значення в процесі відродження української державності мала 

прийнята 29 квітня 1918 року Конституція УНР, що закладала політико-правові 

основи становлення демократичного суспільства. Конституція проголошувала 

принцип неподільності території, ніякої зміни якої не могло відбутись без згоди 

Всенародних Зборів в 2/3 голосів присутніх членів. Крім того, «не порушуючи 

єдиної своєї власті, УНР надавала своїм землям, волостям і громадам права 

широкого самоврядування, додержуючи принципу децентралізації» [66, ст. 5]. 
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Конституція передбачала паралельне існування управ (державних 

адміністрацій) і рад (органів самоврядування). Про намагання дотриматися 

принципу децентралізації і не втручання центральної влади в справи місцевого 

самоврядування, свідчить стаття 26, відповідно до якої «Всякого роду справи 

місцеві впорядковують виборні Ради і Управи громад, волостей і земель. Їм 

належить єдина безпосередня місцева власть: міністри УНР тільки контролюють і 

координують їх діяльність (§ 50), не втручаючись до справ, тим Радам і Управам 

призначених» [66, ст. 26]. 

Прогресивні, демократичні ідеї, викладені у Конституції УНР не були втілені 

у життя, оскільки вона так і не набрала чинності. 29 квітня 1918 року на 

Всеукраїнському з’їзді хліборобів-землевласників було змінено форму правління з 

республіканської на монархічну і проголошено Гетьманат. Гетьманом було обрано 

генерала Павла Скоропадського, який приділив велику увагу організації дієздатного 

адміністративного апарату.  

Підписаний Скоропадським 29 квітня 1918 року «Закон про тимчасовий 

державний устрій України» визначав конституційно-правові засади функціонування 

Гетьманату. Хоча документ наділяв гетьмана широкими повноваженнями, надавав 

йому право «призначати Отамана Ради Міністрів, затверджувати і скасовувати 

Кабінет у повному його складі» [161, ст. 3], ним гарантувались і демократичні 

свободи.   

Для швидкого відновлення адміністрації на місцях Скоропадський повернув 

випробуваний часом російський адміністративно-територіальний губернський 

устрій і провів перевибори до органів місцевого самоврядування на основі 

майнового цензу, що призвело до влади на місцях здебільшого представників 

поміщиків і буржуазії.  

Через активну зовнішню політику і шляхом дипломатичних зусиль 

Скоропадський розширив межі української держави, до складу якої увійшли кілька 

повітів та місто Маріуполь. Однак попри ці успіхи, під тиском своїх політичних 
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противників 14 грудня 1918 року Скоропадський був змушений зректися влади, 

після чого  було поновлено Українську Народну Республіку, і наступив період 

правління Директорії УНР. 

Директорією було відновлено всі попередні закони УНР, у тому числі й Закон 

«Про поділ України на Землі». У Декларації Директорії від 26 грудня 1918 року 

сповіщалось про знищення гетьманського режиму та його місцевих органів і 

«відновлення   демократичних,  вибраних   всенародним голосуванням органів 

місцевого самоврядування» [32]. 

Місцеве самоврядування здійснювалося за зразком першої УНР, хоча були 

здійснені спроби запровадити трудові ради. Однак в умовах фактично воєнного 

стану забезпечити функціонування рад не було можливим. Керівництво місцевими 

органами влади було покладено на Міністерство внутрішніх справ, а реальна влада 

на місцях належала призначеним Директорією волосним, повітовим і губернським 

комісарам та отаманам.  

В цей час поразка Австро-Угорської імперії у Першій Світовій війні і її розпад 

створили умови для відновлення державності на Західноукраїнських землях. 18 

жовтня 1918 року депутати імперського парламенту сформували у Львові 

Українську Національну Раду, яка 1 листопада 1918 проголосила створення в 

Галичині та Буковині Української Держави, що отримала назву Західно-Українська 

Народна Республіка (ЗУНР). Основним документом, визначавшим конституційні 

засади ЗУНР став «Тимчасовий Основний закон про державну самостійність 

українських земель колишньої Австро-Угорської монархії» [180], прийнятий 13 

листопада 1918 року.  

Вища законодавча влада в державі належала Українській Національній Раді, 

яка формувала уряд – Державний секретаріат. У Республіці було збережено старий 

австрійський поділ на повіти. Місцевими органами влади були: на рівні повіту - 

повітові комісари, призначені держсекретарем внутрішніх справ, у селах і містах 

громадівські та міські комісари.  
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 Непересічне політичне значення для відродження ідеї соборної Української 

держави мав Акт Злуки двох українських республік. 1 грудня 1918 року в м. Фастів 

між  УНР та ЗУНР було укладено «Передвступний договір про маючу наступити 

злуку обох українських держав в одну державну одиницю».  Відповідно до 

документу «Західно-Українська  Народна Республіка як частина неподільної 

Української Народної Республіки, дістає територіальну автономію» [119, ст. 4]. 

Після цього ЗУНР отримала назву Західної області УНР.  

Акт Злуки втілював мрію українського народу про незалежну державу. Він 

став прикладом самоідентифікації українців, їх волі до етнічної й територіальної 

консолідації. Однак, на практиці «Акт Злуки» залишився суто декларативним і 

реального об’єднання республік не відбулося. Ключовою причиною розриву 

відносин УНР і ЗУНР стала орієнтація уряду УНР на чолі з С. Петлюрою на 

Польщу, і початок таємних переговорів між країнами, що було неприйнятно для 

галичан, вважавших такий крок зрадою. Як результат в кінці 1919 року «Акт Злуки» 

було денонсовано.  

Поразка Української національно-демократичної революції пояснюється 

такими внутрішніми чинниками як відсутність консенсусу щодо перспектив 

розвитку країни, постійні коливання між соціалістичним та загальнодемократичним 

підходами до реформування країни, суперечливість здійснення соціально-

економічних перетворень та деяка зневага до організації влади «на місцях». Серед 

зовнішніх чинників – військові інтервенції сусідніх держав та ігнорування 

українського питання представниками західних демократій [36, с. 149]. 

Відповідно до Ризького мирного договору, підписаного 18 березня 1921 року, 

українські землі було фактично поділено між Радянською Росією, Польщею, 

Румунією та Чехословаччиною.    

На українських землях, що увійшли до складу Польщі було встановлено 

воєводський уклад. Воєводства ділилися на повіти і гміни, які об’єднували, як 

правило, кілька сільських населених пунктів.  
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Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини, отримавши політичну 

автономію, яка, однак, не була реалізована. Старі одиниці довоєнного угорського 

адміністративного поділу тут були ліквідовані, і Закарпаття було розділене на 14 

повітів, а ті у свою чергу – на 478 громад. 

Нарешті, Північна Буковина і Південна Бессарабія перебували під владою 

Румунії. Українські землі в межиріччі Прута і Дністра були об’єднані з корінними 

румунськими територіями в одну провінцію - Буковину, а Хотинщина і Південна 

Бессарабія – в провінцію Бессарабію.  

На іншій частині українських земель поступово встановлювалася Радянська 

влада. Вперше її проголошення відбулося на Першому Всеукраїнському з’їзді Рад, 

що пройшов у Харкові 24-25 грудня 1917 року, а остаточно встановлено на 

українських землях на початку 1920-х років.  

У першій половині 1919 року Україна, за винятком невеликої території на 

Правобережжі, перейшла під контроль більшовиків. 6 січня 1919 року Тимчасовий 

робітничо-селянський уряд відмовився від назви УНР. Нова офіційна назва держави 

встановлювалася за аналогією з Радянською Росією - Українська Соціалістична 

Радянська Республіка (УСРР). Територія УСРР склалася з колишніх губерній 

Російської імперії: Харківської, Полтавської, Київської, Подільської, Херсонської та 

Катеринославської (увійшли повністю), а також Волинської, Чернігівської та 

Таврійської, що увійшли частково. Частина Таврійської губернії, що займала площу 

Кримського півострова склала Кримську Автономну Республіку. 

Перша Радянська Конституція України 1919 року встановлювала такі органи 

влади на місцях: а) Ради Робітничих, Селянських та Червоноармійських депутатів 

(міські та сільські), а також обрані ними Виконавчі Комітети; б) З’їзди Рад 

(губернські, повітові і волосні), а також обрані ними Виконавчі Комітети [67, ст. 

18]. 

До кінця 1922 року УСРР мала формальні ознаки незалежної держави, але 30 

грудня 1922 року увійшла до складу СРСР. Формально УСРР увійшла до складу 

http://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1922
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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Радянського Союзу на федеративних засадах, а фактично була анексована, 

втрачаючи таким чином номінальну незалежність, яку мала доти. В Україні, як і 

взагалі в СРСР, існувала одержавлена партійна влада Комуністичної партії. 

«Комітетська вертикаль» від низових до центральних партійних органів діяла 

безвідмовно, ніякої автономності місцевої влади не було, як і не було 

альтернативних виборів [163, с. 65]. 

Таким чином, якщо в попередні періоди навіть в умовах відсутності 

повноцінної державності ми могли говорити про збереження національних традицій 

врядування, то в радянську епоху українці опинилися в абсолютно далекому від їх 

менталітету середовищі, якому властиві авторитаризм та відсутність демократії. 

Несприйняття народом нових порядків зокрема підтверджує потужний 

повстанський рух 1919 - 1922 років, що вилився у самопроголошену Холодноярську 

Республіку, владу якої визнавали десятки сіл та хуторів на території 

Холодноярського лісового масиву. Республіку інколи порівнювали з «Вандеєю», а її 

влада була реальною і змушувала окупантів рахуватися з собою до кінця 1920-х 

років [60]. 

У 1922 році відбувся перехід від чотириступеневої системи управління 

(губернія-повіт-волость-село) до триступеневої (округ-волость-село). У 1923 році на 

території України було утворено 53 округи, 706 районів і 9307 сільських рад [116, с. 

63]. 

Виникнення району, мало сприяти створенню умов для участі населення в 

роботі органів влади, поліпшення діяльності державного апарату. Райони 

утворювалися із врахуванням наявності об’єктів промисловості, посівів технічних 

культур, характеру та напрямів транспортних шляхів. Після завершення 

районування район являв собою адміністративно-територіальну одиницю, середня 

площа якої дорівнювала 600 км
2
, середня чисельність населення – майже 43 тисячі 

осіб, кількість населених пунктів - 57 одиниць, на кожен район припадало 16 

сільських рад [116, с. 64]. У подальшому відбувалося кількісне та територіальне 
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удосконалення районного поділу, але з кінця 60-х років XX ст. до сьогодні мережа 

районів не зазнала суттєвих змін.  

З ліквідацією у 1930 році округів, район став основною адміністративно-

територіальною одиницею, але швидко стало зрозуміло, що він не може 

функціонувати як найвища ланка адміністративного поділу, і в 1932 році райони 

стали складовими частинами областей.  

Першими областями були: Харківська, Київська, Вінницька, 

Дніпропетровська, Одеська, Донецька та Чернігівська. Пізніше обласний поділ 

Української РСР періодично зазнавав змін до кінця 1950-х років.  

12 лютого 1991 року був змінений статус Кримської області на Автономну 

Республіку Крим, а місто республіканського підпорядкування Київ виведене зі 

складу Київської області. У свою чергу Севастополь був виведений зі складу 

Кримської області і переданий в загальносоюзне підпорядкування ще в 1948 році. 

Де факто одночасно зі зміною статусу столиці УРСР Києва, був змінений статус 

Севастополя, однак жодних юридичних документів з цього приводу випущено не 

було. 

Отже, констатуємо, що АТУ України у складі СРСР сформувався в основному 

у 1930-1950 роках, і неодноразово змінювався, відображаючи особливості 

тоталітарної та псевдофедеральної держави, якою був тодішній Радянський Союз. 

Справжню федерацію утворює поділ влади між центром і периферією. Радянський 

Союз маскувався під федерацію, а насправді був унітарною державою, оскільки 

диктатурі відповідає унітаризм. 

У СРСР існувала централізована система територіальної організації влади, яка 

передбачала пряме державне управління на всіх субнаціональних територіальних 

рівнях, формально через єдину систему органів державної влади – Ради народних 

депутатів, а фактично – через централізовану підпорядковану по вертикалі систему 

партійних органів [131, с. 140].  
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Особливістю системи рад в Українській РСР був їх державний характер та 

підпорядкованість вищестоящим радам та виконкомам. Відповідно до Конституції 

Української РСР 1978 року «Місцеві Ради народних депутатів вирішують всі 

питання місцевого значення виходячи із загальнодержавних інтересів та інтересів 

громадян, які проживають на території Ради, проводять в життя рішення 

вищестоящих державних органів, керують діяльністю нижчестоящих Рад народних 

депутатів» [64, ст. 125]. Отже, фактично існуючи ради виконували функції органів 

державної влади, а не самоврядування. 

Основним принципом роботи рад був принцип неподільності влади, на якому 

базувалося й самодержавство у Російській імперії. Правляча партія більшовиків 

бачила ради як державну форму диктатури робітничого класу, а сама партія 

застосовувала принцип «демократичного централізму», що передбачав сувору 

підпорядкованість нижчих ланок вищим. Таким чином незважаючи на 

протилежність політичних режимів Російської імперії та СРСР, між ними можливо 

прослідити певні спільні риси.  

Отже, можемо констатувати, що регіональне управління в Україні 

формувалося за умови впливу таких чинників як: нетривалий період незалежності та 

значний вплив інших країн, під владою яких знаходилися українські землі.  

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі 1 проведено аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури щодо 

ступеня розробки досліджуваної проблеми, уточнено понятійно-категоріальний 

апарат, досліджено історичні засади регіонального управління на українських 

землях від Київської Русі до розпаду Радянського Союзу і проголошення 

незалежності України у 1991 році. На підставі отриманих результатів автор дійшов 

таких висновків. 
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1. Питання вивчення та адаптації європейського досвіду регіонального 

управління, а також становлення національної традиції врядування ґрунтовно 

висвітлені у працях багатьох науковців. Разом з тим, бракує досліджень, в яких 

проблематика запровадження в Україні кращих європейських управлінських 

практик розглядалася в органічному взаємозв’язку та з урахуванням національної 

управлінської традиції і уроків історії.  

В Європі вироблено єдині адміністративні цінності, які закріплено в 

нормативних документах Європейського Союзу. Європейські адміністративні 

стандарти є єдиним комплексом принципів і вимог до системи управління усіх 

членів ЄС, в той час як моделі державного управління є різними в кожній окремій 

країні і визначаються національною конституцією та законодавством.  

2. Формування національної традиції врядування відбувалося, як на власній 

основі, так і завдяки адаптації інонаціональних зразків. Характерною рисою 

національної традиції є її демократичний характер, що знайшло своє відображення в 

процесі створення державних інституцій, їх взаємодії між собою та населенням. 

Становлення національної управлінської традиції безпосередньо пов’язано із 

процесом державотворення на українських землях, у якому виділяються такі етапи:   

- Період Київської Русі; 

- Литовсько-Польська доба; 

- Часи козацько-гетьманської державності;  

- Перебування українських земель у складі Австрійської (Австро-Угорської) та 

Російської імперій;  

- Період української національно-демократичної революції 1917-1920 років; 

- Радянська доба в історії України;  

- Період незалежності.  

 3. Вже за часів Київської Русі, було закладено демократичні традиції 

врядування, що виражалися у обмеженні центральної влади елементами 

самоврядності. Було сформовано систему регіонального управління, де керівники на 
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місцях (удільні князі, а пізніше княжі намісники) призначалися центральною 

владою. Київська Русь базувалася на основі потужних, самоорганізованих та 

самодостатніх громад (вервей), заснованих на принципах прямої демократії, 

виборності та колективного ухвалення рішень. Верв поєднував декілька поселень, 

що нагадує сучасну «громаду». 

     4. Вагомий внесок у розвиток демократичних традицій врядування був 

зроблений за часів козацько-республіканської державності з її системою виборності 

всіх адміністративних органів на місцях. В той же час, після входження українських 

земель до Австрійської імперії та Московської держави українці зіткнулися із 

централізованим управлінням, що спиралося на бюрократію та суттєво відрізнялося 

від стилю управління, який був властивий для української козацької старшини та 

польської шляхти. 

 5. В Україні наявні традиції місцевого самоврядування. Управління в 

українських містах та регіонах традиційно базувалося на використанні різних 

історичних форм місцевого самоврядування (вічового права, магдебурзького права, 

козацького самоврядування, земства тощо), що відповідало загальним тенденціям 

розвитку європейської цивілізації. Зокрема, земства зарекомендували себе як 

авторитетні представницькі органи, що мали широкі повноваження та фінансову 

автономію, а Земська реформа стала гарним прикладом децентралізації управління. 

Досвід земської реформи є актуальним і сьогодні з точки зору вирішення питання 

взаємодії самоврядних і державних органів, розмежування між ними предметів 

ведення.  

 6. Поступальний розвиток демократичних управлінських традицій було 

перервано із втратою державної самостійності України у двадцяті роки                  

ХХ сторіччя. Невдача спроб створення незалежної української держави у 1917–1920 

роках пояснюється, як внутрішніми, так і зовнішніми причинами. Серед внутрішніх 

причин основною є відсутність єдності в діях українських національних сил, що не 

змогли піти на компроміс в ім’я загальнонаціональних інтересів. Зовнішні причини 
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полягали в агресивній імперській політиці більшовицької Росії та відмові західних 

держав підтримати боротьбу українського народу за незалежність.  

 7. У Радянській Україні було встановлено централізовану систему 

територіальної організації влади з прямим державним управлінням на всіх рівнях, 

формально – через ради народних депутатів, а фактично – через централізовану 

підпорядковану по вертикалі систему партійних органів. На регіональному рівні 

існувало лише державне управління, яке здійснювалося  через одержавлені органи 

місцевого самоврядування. 

 8. Українська нація зуміла зберегти себе та розвинутися в умовах відсутності 

повноцінної державності, в той час як більшість існуючих європейських країн 

історично утверджувалися і розвивалися як нації-держави. Б. Хмельницький,         

М. Драгоманов, М. Грушевський, продемонстрували світу нові, прогресивні 

концепції державного управління, що позитивно позначилися на майбутньому 

держави, мали значний вплив на світову управлінську науку і завдяки яким, ми 

можемо говорити про національні українські традиції врядування. Проте, у зв’язку з 

низкою історичних та політичних причин багато прогресивних ідей не було 

реалізовано на практиці. В той же час важливо, що розбудова української 

державності відбувалася у відповідності до європейських демократичних традицій, 

і, попри усі проблеми, Україна продовжує йти європейським шляхом.  

Основні положення і результати першого розділу представлено у науковій 

статті «Земська реформа 60-х років XIX сторіччя в Російській імперії, її вплив на 

розвиток українських земель» та матеріалах науково-практичних конференцій. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 

2.1 Історичні етапи та сучасні тенденції розвитку регіональної політики 

Європейського Союзу  

 

Досвід багатьох європейських держав, у тому числі наших сусідів – країн 

Центральної та Східної Європи, переконливо свідчить про те, що ефективна 

регіональна політика є вагомим чинником інтеграції до ЄС. 

Європейський Союз є найбільш успішним і найефективнішим в світі 

інтеграційним утворенням, про що свідчать висока ступінь економічної 

взаємозалежності країн-членів і глибина політичної інтеграції. В рамках Євросоюзу 

отримав максимальний розвиток принцип субсидіарності, а регіони, як складові 

частини національних держав, були визнані невід’ємним елементом європейської 

інтеграції, що дозволило ряду експертів навіть говорити про формування «Європи 

регіонів». 

У зв’язку з цим, на нашу думку, доцільним є детальний аналіз становлення та 

еволюції регіональної політики Європейського Союзу, який об’єднує сьогодні 28 

країн з населенням близька 500 мільйонів осіб. Зокрема, доцільно вивчити досвід 

поєднання національних інтересів країн - учасниць об’єднання з цілями та 

пріоритетами наднаціональної регіональної політики, відносини між центром та 

регіонами на загальноєвропейському рівні.  

Зазначимо, що АТУ європейських країн є різнорідними, що ставало суттєвою 

перешкодою при впровадженні наднаціональної регіональної політики ЄС, 

ускладнювало навіть зіставлення регіонів різних держав за рівнем соціально-

економічного розвитку та потенціалом сталого господарського зростання. 

Складнощі постали й перед структурними фондами ЄС, що мали розподіляти 
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фінансові кошти між окремими регіонами. Наприклад, ФРН при населенні 82,5 млн. 

складається з 16 федеральних земель, в той час як у сусідній Франції, де живе 

близька 60 млн., є 22 регіони, а, наприклад, Литва з 3,4 млн. жителів розділена на 10 

повітів. Таким чином, кількість населення регіону першого рівня АТП в Німеччині і 

в Литві відрізняється у 15 разів.  

Першу версію єдиної багаторівневої системи регіонів ЄС в 70-х роках 

минулого століття представив Євростат, ввівши NUTS (Номенклатуру 

територіальних одиниць для статистичного обліку, фр. nomenclature des unités 

territoriales statistiques). NUTS – це стандарт територіального поділу, що охоплює 

країни ЄС. NUTS-одиниці можуть відповідати адміністративно-територіальним 

одиницям країн, але в деяких випадках ця відповідність відсутня [204]. 

У 90-ті роки NUTS зайняла ключове місце в системі наднаціональної 

регіональної політики, а в 2003 році отримала в рамках ЄС формальний статус - як 

загальна класифікація територіальних одиниць для статистичного обліку. Критерієм 

співвіднесення регіонів NUTS і адміністративних одиниць служить чисельність 

населення: у середньому регіони NUTS-1 повинні мати від 3 до 7 млн. жителів, 

NUTS-2 - від 800 тис. до 3 млн., NUTS-3 - від 150 до 800 тис. [204]. Станом на 2015 

рік в 28 країнах ЄС було 98 регіонів NUTS-1, 276 NUTS-2 і 1342 - NUTS-3. За 

кількістю регіонів, природно, лідирують найбільші держави-члени. Так, ФРН має 17 

одиниць NUTS-1, у Великий Британії таких одиниць 13, у Франції - 10 [215].  

Важливо, що NUTS було запроваджено в країнах-кандидатах на вступ до ЄС. 

Завдяки цьому при приєднанні нових держав до Євросоюзу реальних проблем для 

роботи інститутів, відповідальних за проведення регіональної політики не 

з’являлося, про що свідчить досвід розширення 2004 і 2007 років. 

Запровадження NUTS не скасовує значних контрастів між регіонами. Так, з 

276 регіонів NUTS-2 у 24 число жителів не досягає 400 тис. чол., тоді як у 23 

регіонів перевищує 4 млн. Економічні диспропорції ще більш разючі. За розміром 

ВВП лідирує французький Іль-де-Франс (542,049 млрд. євро), італійська Ломбардія 



72 

 

  

  

 

(330,042 млрд. євро), іспанська Каталонія (207,162 млрд. євро). У той же час у 

деяких болгарських регіонах NUTS-2 рівня, аналогічний показник становить від 6 

до 11 млрд. євро [215].  

Із вступом до Євросоюзу країн Центральної та Східної Європи зросли 

диспропорції не тільки між державами-членами, а й між їх регіонами. Серед 

«старих» членів ЄС найнижчий показник серед регіонів NUTS-2 мала Західна 

Греція, де ВВП на душу населення склав 49 % від середнього по ЄС-27. При цьому 

у Лондоні цей показник перевищив середній по Євросоюзу в 3,4 рази. У Латвії, яка є 

регіоном NUTS-2, ВВП на душу населення дорівнював 25,3 %. З приєднанням до 

ЄС в 2007 році Болгарії контрасти стали ще більше. У її Північно-Західному і 

Південно-Центральному регіонах ВВП на душу населення складав 9,6 % від 

середнього по ЄС. Підвищення ВВП на душу населення в бідних регіонах є сьогодні 

основним завданням ключового напрямку регіональної політики ЄС - 

«конвергенції» [244].  

Викладені вище причини зумовили потребу у проведенні в країнах ЄС 

масштабної регіональної політики, яка поступово набувала все більшого значення. 

В об’єднаній Європі 6 країн засновників (Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, 

Італія, Люксембург) міжрегіональні диспропорції не були настільки вражаючими, і 

заходи регіональної політики не сприймалися як пріоритетні. До того ж, одразу 

стало очевидним, що їх реалізація передбачала необхідність вкладення величезних 

фінансових коштів, на що ЄС на той час не був готовий. Очікувалося, що 

лібералізація європейського ринку вирішить декілька існуючих нерівномірностей та 

допоможе «проблемним» регіонам  подолати відставання [244]. На той час тільки 

Італія була зацікавлена в проведенні загальної регіональної політики ЄС, що 

пояснювалось низьким рівнем розвитку південних регіонів країни. 

Юридична основа європейської регіональної політики міститься у статтях 

174-178 Угоди про функціонування Європейського Союзу, яка отримала назву 

«Римська угода». Зокрема, у статті 174 ідеться про необхідність «посилення 
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економічного, соціального і територіального згуртування для гармонійного 

розвитку всього Євросоюзу. ЄС прагне зменшити диспропорції між різними 

регіонами та відставання найбільш неблагополучних регіонів». Стаття 174 

документу також визначає, що особливу увагу слід приділити «сільським районам, 

зонам, що переживають економічні трансформації, а також зонам з помітними 

географічними або демографічними проблемами: північним, прикордонним, 

гірським та острівним територіям» [245]. 

В той же час до 70-х років на рівні ЄС робилися вельми скромні зусилля із 

згладжування територіальних диспропорцій. Зокрема, у 1958 році для виконання 

одного з положень Римської угоди про гармонізацію і зниження відмінностей у 

розвитку регіонів були створені два галузевих фонди: Європейський соціальний 

фонд (ЄСФ) і Європейський фонд аграрної допомоги і гарантій, які відповідно 

проводили заходи з боротьби з безробіттям та сприяння поліпшенню господарської 

структури аграрних районів. У 1975 році був створений один з основних 

інструментів регіональної політики – Європейський фонд регіонального розвитку 

(ЄФРР), який займався розподілом коштів між проектами, реалізованими в 

найбільш відсталих регіонах. Отже, на перших етапах регіональна політика 

зосереджувалась в основному на регіональних аспектах загальної соціальної та 

загальної аграрної політики.  

Кількість держав, зацікавлених у наднаціональній регіональній політиці 

збільшилася після вступу до ЄС Ірландії, Іспанії та Португалії, що мали великі 

території невисокого рівня соціально-економічного розвитку.  

В кінці 80-х років була проведена реформа структурних фондів ЄС, детально 

розроблений механізм реалізації регіональної політики, уточнені її цілі, збільшено 

фінансування. Маастрихтський договір 1992 року задекларував як один з 

пріоритетів ЄС політику вирівнювання стану регіонів у країнах-членах. З 1994 по 

1999 роки приблизно одна третина бюджету Євросоюзу спрямовувалася на 

реалізацію регіональної політики. В цей час були остаточно сформовані фінансові 
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інструменти, які включали в себе структурні фонди та спеціалізовані програми 

(ISPA, SAPARD, PHARE і т.п.). 

Приєднання високорозвинених Швеції, Фінляндії та Австрії, а пізніше у 2004 і 

2007 роках менш благополучних країн колишнього соціалістичного табору сприяли 

відчутній трансформації наднаціонального регулювання територіального розвитку в 

ЄС у бік більшої прозорості його механізмів. Відбулося чимало змін щодо реалізації 

регіональної політики в ЄС, включаючи перехід на принцип багаторічних 

фінансових перспектив [224]. 

Дослідження підтверджують ефективність заходів з вирівнювання соціально-

економічного розвитку європейських регіонів починаючи з кінця 80 років. Так 

Греція, Іспанія, Ірландія та Португалія – основні бенефіциари політики єднання 

продемонстрували зростання. За період з 1995 по 2005 роки, ВВП на душу 

населення Греції зріс з 74 до 88% по відношенню до середнього показника у ЄС. 

Аналогічний показник Іспанії за цей же період змінився з 91 на 102 % [214, c. 3]. 

Як найбільш позитивний фахівці виділяють досвід Ірландії. Між 1977 та 2007 

роками ВВП на одну особу в країні виріс із менш ніж 75 % у середньому по ЄС до 

125 %: якщо цей показник у 1977 році був приблизно однаковим у Греції, Ірландії та 

Іспанії (9000 дол. США), а Португалії – 6000 дол. США, то у 2007 році він був у 

Португалії на рівні 11000 дол. США, Греції та Іспанії – 15000 дол. США, а в Ірландії 

– 27500 дол. США. «Кельтський тигр», як титулують Ірландію за економічні 

результати розвитку, дійсно продемонстрував надзвичайну динаміку розвитку 

буквально за два десятиліття [43].  

В той же час не завжди заходи регіональної політики виявлялись настільки 

ефективними. Італія за період з 1995 по 2009 роки демонструвала падіння ВВП на 

одну особу, хоча рівень її підтримки з європейських фондів не був меншим за 

середній по ЄС [163, с. 434]. 

Після об’єднання Німеччини в її Східні землі було зроблено значні фінансові 

інтервенції. В той же час, за даними Німецького товариства технічного 
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співробітництва (GIZ) – усі 6 східнонімецьких земель мають показники ВВП нижчі 

за 100% від середнього по країні, а їх ВВП на душу населення не перевищує 65% від 

середнього по ЄС [105].   

Починаючи з 1989 року започатковане середньострокове програмування 

регіонального розвитку (два програмних періоди 1989–1993 рр., 1994–1999 рр.), а з 

2000 р. в ЄС запроваджене семирічне програмування. 

У ході реформи регіональної політики 1988-1989 років Єврокомісія 

запровадила чотири принципи функціонування структурних фондів, а саме: 

- програмний багаторічний характер, під яким мається на увазі планування на 

семирічний період та використання коштів в структурних програмах, націлених на 

вирішення конкретних проблем; 

- концентрацію, що означала націленість заходів на пріоритетні цілі, що 

спрямовані на допомогу найбільш нужденним регіонам;  

- партнерство в роботі Єврокомісії та відповідних органів влади на 

національному, регіональному та місцевому рівнях на всіх стадіях діяльності; 

- доповнюваність, відповідно до якої всі заходи, що фінансуються фондами ЄС, 

співфінансуються з боку країн-членів. 

Цілями регіональної політики було визначено: 

- конвергенцію: допомогу територіям, що відстають у своєму розвитку (ВВП 

яких нижчий за 75% від середнього по ЄС); 

- регіональну конкурентоспроможність та зайнятість: підвищення 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості територій, а також 

боротьбу з безробіттям; 

- європейське територіальне співробітництво: гармонічний та рівномірний 

розвиток всіх територій об’єднання.  

У свою чергу національні уряди, базуючись на зазначених стратегічних цілях 

та принципах, мали визначати свої пріоритети та виробляти свої національні 

стратегічні плани [244]. 
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Сьогодні асигнування на регіональну політику ЄС, що отримала назву 

«політики єднання», здійснюються через три фінансові інструменти:   структурні 

фонди – вищезгадані ЄФРР і ЄСФ, а також створений у 1993 році Фонд єднання. 

Структурні фонди націлені на скорочення регіональних відмінностей (через ЄФРР 

також здійснюється підтримка транскордонного та транснаціонального 

регіонального співробітництва). Фонд єднання фінансує проекти в таких сферах, як 

транс’європейські транспортні мережі, охорона навколишнього середовища, 

альтернативна енергетика. Для регіонів країн-кандидатів на вступ до ЄС були 

запроваджені інструменти допомоги перед вступом, що сприяли підготовці 

розширення ЄС на Схід. 

У 2000-х роках важливим викликом, що постав перед Європейським Союзом, 

стала підготовка до розширення. Прийняття до своїх лав 10 нових членів у 2004 

році супроводжувалось збільшенням населення ЄС на 20%, в той час як ВВП 

зростав тільки на 5% [244].  

Наднаціональна регіональна політика ЄС в багатьох країнах поступово  

перетворилася на ключовий елемент національної регіональної політики. У ряді 

країн регулювання соціально-економічного розвитку територій стало зводитися до 

розробки програм регіонального розвитку для подальшої їх реалізації спільно з ЄС. 

При цьому внесок структурних фондів звичайно перевищував долю фінансування 

національних бюджетів, але не повинен був становити більше 75% всього обсягу 

капіталовкладень [240].  

2007-2013 роки знаменують новий етап політики єднання. Її фінансування 

здійснювалося в рамках декількох сотень операційних програм, які об’єднували 2 

млн. проектів. Виділення коштів відбувалося в три етапи - невеликі авансові 

платежі, асигнування в процесі реалізації проекту та завершальні платежі на основі 

представлених ЄС документів про витрати.  

Фінансування було перерозподілене на користь «нових» країн-членів. 

Розподіл асигнувань між регіонами залежав від чисельності населення і ступеня 
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відставання по ВВП на душу населення від середнього рівня по ЄС. Додатково 

враховувався рівень безробіття. Провідними одержувачами допомоги ЄС стали 

регіони Польщі, яка помітно випередила інші країни. 

Крім того, в регіональній політиці ЄС стався перехід від виключної підтримки 

проблемних територій до поєднання цієї мети із завданням додання динамізму 

економіці всіх європейських регіонів.  

Комісар з питань регіонального розвитку попереднього складу Єврокомісії   

Й. Ган у 2013 році виділив такі основні напрямки регіональної політики: підсилення 

регіональної конкурентоспроможності; створення нових робочих місць; 

вирівнювання та сталий розвиток міських та сільських районів [218]. 

Системна реалізація єдиної наднаціональної політики потребує величезних 

коштів. Так за період з 2007 по 2013 роки витрати, пов’язані з реалізацією 

регіональної політики ЄС, склали майже 350 млрд. євро, що становить 36% видатків 

загального бюджету Євросоюзу. Нова семирічна програма з реалізації політики 

єднання на 2014-2020 роки також передбачає витрати у розмірі 376 млрд. євро, що 

приблизно становить третину бюджету ЄС [238]. Цей факт в черговий раз 

підкреслює роль регіональної політики як важливого чинника сталого розвитку 

територій, сприяння зайнятості населення і  подолання економічної та фінансової 

кризи [244]. 

Значення регіональної політики у Європі постійно зростає. Серед 

європейських країн, в яких створені міністерства регіонального розвитку, Польща, 

Чехія, Болгарія, Хорватія, Норвегія, Сербія, Латвія, Словаччина, Румунія. Однією з 

основних цілей цих центральних органів виконавчої влади є координація в 

управлінні фінансовими ресурсами, призначеними країнам з Європейських 

структурних фондів. Діяльність цих міністерств допомагає посилити координацію 

між органами влади в регіональному розвитку, рухатися у напрямі запровадження 

міжсекторних підходів, а також визначати регіональну політику як структурну по 

суті політику, а не просту сукупність різних сфер державної політики [163 с. 441]. 
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Важливість оновлення та підвищення ефективності регіональної політики 

добре усвідомлює керівництво ЄС. Так Й. Ган зазначив, що регіональна політика 

вийшла за межі простої допомоги найбіднішим регіонам, а сила Європи полягає 

сьогодні у здатності самих регіонів до інновацій та пошуку нових можливостей 

[219].   

Важливим напрямом реалізації європейської регіональної політики сьогодні 

виступає транскордонне співробітництво, основною формою якого є єврорегіони. З 

урахуванням наближення кордонів ЄС до України транскордонне співробітництво 

потребує, на нашу думку, окремого розгляду, який має сприяти визначенню 

перспектив його розвитку в Україні.     

Наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття поглиблення інтеграційних процесів 

у ЄС призвело до того, що кордони в Європі фактично перестали розглядатися як 

механізми роз’єднання між країнами, що зумовило перетворення попередньої 

політики розділення між державами на політику зближення між ними. Європейські 

країни залишили у минулому модель внутрішньої стандартизації, результатом якої є 

політична централізація та культурна однорідність, а головним викликом 

європейської реальності стала спроба надати ґрунтовні підстави для соціальної, 

економічної і політичної інтеграції в умовах культурного розмаїття, субсидіарності 

та наявності кількох рівнів управління [206, c. 19].  

Фактичне зняття економічних і торгівельних бар’єрів у зв’язку з реалізацією 

Європейської стратегії спільного ринку, безпосередньо вплинуло на прикордонні 

регіони, де ситуація часто характеризувалася великою кількістю економічних 

проблем і диспропорцій.  

Історичні корені транскордонного співробітництва тісно пов’язані із самою 

історією створення Європейського Союзу. Фундатори європейської інтеграції Жан 

Моне і Робер Шуман бачили налагодження співпраці між регіонами різних держав 

Європи, як інструмент запобігання потенційним конфліктам між державами, які 

колись були ворогами. Зокрема,  започаткування транскордонної співпраці на 
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кордоні Франції та Німеччини замислювалось в тому числі як інструмент подолання 

протиріч між народами із складним історичним минулим.  

Правові засади транскордонного співробітництва визначає насамперед 

Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між 

територіальними общинами або властями (прийнята у Мадриді у травні 1980 року). 

Відповідно до цієї конвенції транскордонне співробітництво це «будь-які спільні дії, 

спрямовані на посилення та поглиблення добросусідських відносин між 

територіальними  общинами або властями, які знаходяться під юрисдикцією двох 

або декількох Договірних  Сторін, та на укладання з цією метою будь-яких 

необхідних угод або досягнення  домовленостей» [47]. Організаційно-правові засади 

транскордонного співробітництва в Україні визначає Закон України «Про 

транскордонне співробітництво», прийнятий у 2004 році. 

Основною формою транскордонного співробітництва є єврорегіон:  

«організаційна форма співробітництва адміністративно-територіальних одиниць 

європейських держав, що здійснюється відповідно до дво- або багатосторонніх угод 

про транскордонне співробітництво» [162].   

Співпраця в рамках єврорегіонів не несе політичних функцій і не є формою 

здійснення зовнішньої політики держав. Проте її розвиток і формування 

єврорегіонів слід розглядати як додатковий чинник стабільності на Європейському 

континенті, інструмент для досягнення порозуміння між народами і розвитку 

добросусідських взаємин між сусідніми країнами [95, c. 103].   

Серед причин, що уможливили виникнення єврорегіонів у Європі, слід 

зазначити значний вплив місцевих еліт, роль яких була посилена внаслідок процесів 

децентралізації влади. Керівництво регіонів отримало можливість безпосередньо 

налагоджувати формальні і неформальні контакти з регіонами сусідніх країн і таким 

чином зміцнило свій вплив на формування політики держави. З’явилася можливість 

використовувати додаткові фінансові ресурси завдяки механізмам фінансування 

транскордонної співпраці, що реалізовувалися Європейським Союзом [207].  
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З правової точки зору єврорегіон не є законодавчо оформленим утворенням, а 

його діяльність здійснюється в рамках повноважень органів влади тих регіонів, що 

входять до його складу. Органи управління єврорегіоном виконують координаційні 

функції, не мають владних повноважень і не підміняють органи влади 

територіальних одиниць, що входять до складу єврорегіону. Типова організаційна 

структура єврорегіону представлениа на рисунку 2.1. 

Якщо розглянути історичний аспект, то у своїй переважній більшості 

єврорегіони займають території, що мають спільне історичне минуле і, хоча б раз 

були у складі єдиної держави, а іноді включають в себе території, що мали так 

званий «суперечливий статус». В етнічному плані, як правило, це  

багатонаціональна територія, де проживають кілька етнічних груп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Організаційна структура єврорегіону 

 

Й. Габ серед основних принципів, що забезпечують успішне функціонування  

єврорегіону виділяє: розвиток стратегічно-орієнтованого співробітництва; 

спрямованість саме на транскордонну співпрацю, а не на реалізацію проектів, що 
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стосуються тільки одного регіону; збереження балансу інтересів між різними 

структурами та органами влади по обидві боки кордону; поєднання вертикального 

співробітництва (європейський, національний, регіональний та місцевий рівні) з 

горизонтальним (співробітництво суб’єктів одного рівня по обидва боки кордону); 

активне залучення громадян, установ та соціальних партнерів до програм, проектів 

та прийняття рішень; використання власних ресурсів, як передумова для отримання 

фінансової підтримки з боку третьої сторони [216]. 

Співпраця у рамках єврорегіону може таких сфер як: економіка, регіональний 

розвиток, захист навколишнього середовища, освіта, культура, спорт, запобігання 

надзвичайним ситуаціям, енергетика, переробка побутових відходів, туризм, 

дозвілля, транспорт, сільське господарство.    

Перші єврорегіони з’явилися на території Західної Європи у 50-х роках 

минулого століття. Самий перший з них з’явився на нідерландсько-німецькому 

кордоні у 1958 році в районі міст Енсхеде (Нідерланди) та Гронау (ФРН). По 

відношенню до нього було вперше застосовано термін «Euregio». Сьогодні 

«Euregio» налічує 106 комун і округів двох країн з населенням близька 2 млн. осіб 

та загальною територією 8351,2 км
2
.  

«Euregio» увійшов в історію не просто як перший єврорегіон у Європі, а й як 

такий, що продемонстрував ефективність цієї моделі і сприяв розповсюдженню 

єврорегіонів по всьому континенту. За період існування єврорегіону було 

реалізовано 174 транскордонні проекти, до яких залучено близька 800 партнерських 

організацій. 75% проектів, започаткованих завдяки європейському фінансуванню в 

рамках програми ЄС INTERREG, продовжено і по завершенню отримання коштів. В 

рамках проектів, пов’язаних із транскордонною співпрацею, було створено близька 

1700 робочих місць [236, c. 176]. Перший єврорегіон  надав приклад успішної 

внутрішньої організації, інноваційних форм управління, які в подальшому були 

використані при створенні інших єврорегіонів.  
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Не випадковим, на думку М. Перкманна, є той факт, що багато єврорегіонів 

було створено за участю суб’єктів з Німеччини. Наявність у цій країні двохрівневої 

структури місцевої влади – безпосередньо муніципалітету і крайсу, своєрідного 

об’єднання муніципалітетів, дозволяє місцевій владі колективно виробляти стратегії 

посилення своїх позицій і відстоювання їх перед вищестоящими органами влади. 

Адміністративна культура у Німеччині і країнах Бенелюкса традиційно була 

сприятливою до транскордонних децентралізованих ініціатив, у той час як у більш 

централізованих країнах, таких як Італія, центральна влада стримано відносилась до 

того, щоб дозволяти регіональній та місцевій владі ініціювати міжнародну 

співпрацю [237]. 

Подальший розвиток єврорегіонів, був прискорений завдяки об’єднанню 

Німеччини та створенню демократичних соціально-політичних систем у пост-

комуністичних країнах. Так формування єврорегіонів на німецьких кордонах 

повністю охопило німецькі прикордонні території. Чехія, Польща та Угорщина на 

своїх кордонах створили відповідно 13, 15 та 16 єврорегіонів, які повністю 

збігаються з усіма прикордонними територіями [49 с. 19].     

В той же час слід відзначити, що не всі регіони створені у Європі можуть 

вважатись успішними, наприклад, деякі з них створювалися виключно з прицілом 

на європейські грантові програми, і після припинення фінансування з боку ЄС не 

могли здійснювати свої функції.  

М. Іжа виділяє три етапи створення єврорегіонів на теренах Європи. Перший 

етап був формою інтеграції регіонів країн ядра ЄС і визначався необхідністю зняття 

прикордонних бар’єрів у процесі співпраці муніципальних утворень і місцевих 

громад у сусідніх прикордонних регіонах, що дещо відставали у своєму розвитку. 

Другий етап формування єврорегіонів був пов’язаний з новою фазою процесу 

інтеграції: розширенням ЄС на Схід. Сучасний, третій етап розвитку єврорегіонів 

відбувається на кордонах нових країн-членів і країн, які не отримають членства у 

найближчий перспективі [54, с. 124]. 
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Якщо перші ініціативи зі створення єврорегіонів виникали без надії на 

фінансову допомогу з боку Єврокомісії, то різке зростання числа єврорегіонів у 

1990 роки було безпосередньо пов’язане із можливістю отримання фінансування з 

боку ЄС. Фінансова підтримка транскордонних ініціатив і зокрема, програми 

фінансування транскордонної співпраці (INTERREG, PHARE) стали важливим 

елементом європейської регіональної політики і великою мірою зумовили «бум» 

єврорегіонів 90-х років ХХ століття.  

Програма INTERREG тривалий час надавала фінансову допомогу 

прикордонним регіонам найменш розвинених країн ЄС таких як: Португалія, 

Іспанія, Греція та Ірландія. Пізніше програма приділяла увагу східним кордонам 

країн ЄС (Німеччина, Австрія, Італія). Програма PHARE була створена з акцентом 

на співпрацю та модернізацію центрально та східноєвропейських країн з метою їх 

подальшої інтеграції до ЄС.  

Сьогодні Єврокомісія виділяє близька 700 млн. євро щороку на підтримку 

єврорегіональних ініціатив, приблизно стільки ж надають національні уряди. 

Єврорегіони на цей час є партнерами Європейської комісії у впровадженні 

регіональної політики і можуть розглядатися як один з елементів багаторівневої 

системи влади ЄС, що у той же час не несе загрози владним інституціям країн-

членів [237]. 

Характерною рисою нової політики Європейського Союзу щодо 

міжрегіонального співробітництва є участь у ньому не тільки суб’єктів 

прикордонних, а будь-яких регіонів. Тобто активізується співпраця між суб’єктами 

територій різних країн, які не мають спільної ділянки кордону з ЄС. Наприклад, 

міжнародне співробітництво Поморського воєводства (Польща) здійснюється в 

трьох напрямках: територія Балтійського моря, регіони Західної Європи, регіони 

Східної Європи. Зокрема, цей напрямок передбачає співпрацю з Одеською областю 

[51]. 
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Співробітництво у рамках єврорегіонів у Євросоюзі в цілому мало позитивні 

результати, сприяло інтеграційним процесам, впровадженню принципів 

субсидіарності та партнерства, економічній та соціальній співпраці. Також таке 

співробітництво слугувало етапом певної «підготовки» країн-кандидатів до вступу в 

ЄС. Ефективним можна визнати і використання фінансування ЄС для підтримки 

міжрегіонального співробітництва шляхом впровадження багаторічних програм із 

обов’язковим залученням національного та регіонального спів-фінансування.      

Позитивні моменти в інституційному плані полягають в активному залученні 

органів державної влади і місцевого самоврядування, соціальних груп та 

громадських організацій з обох боків кордону. Соціально-економічні плюси - це 

насамперед мобілізація внутрішнього потенціалу, зміцнення місцевого та 

регіонального рівнів управління, розвиток інфраструктури, транспортної і 

туристичної сфери, охорони навколишнього середовища, створення додаткових 

робочих місць, сталий розвиток територій.  

На цей час у Європі налічується більше 100 єврорегіонів, і цей механізм 

використовується як інструмент політики єднання, а на зовнішніх кордонах 

Євросоюзу - як інструмент Європейської політики сусідства.   

Позитивний досвід об’єднаної Європи може бути дуже корисним для розвитку 

транскордонного співробітництва в Україні задля вирішення економічних і 

соціальних проблем прикордонних територій, забезпечення мирного співіснування 

народів, розвитку культурних та економічних зв’язків без загрози для національного 

суверенітету.    

Масштабне розширення Євросоюзу у 2004 році, вступ до ЄС Румунії у 2007 

надали великі потенційні можливості для розвитку транскордонної співпраці 

України з країнами ЄС. Ефективність реалізації потенційних можливостей 

єврорегіонів залежить від керівників органів регіональної влади їх професійного 

рівня, особистого авторитета, порядності, надійності, креативності, а також 
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довготривалості роботи на посадах. У третьому розділі ми розглянемо ці питання з 

урахуванням українських реалій.   

Підсумовуючи результати запровадження єдиної наднаціональної політики 

Європейського Союзу відзначимо, що її важливим наслідком стало здійснення 

регулювання територіального розвитку, що координується з державами-членами, 

але не підкоряється лише логіці реалізації їх політики. Регіональна політика ЄС не 

має на меті заміну національних політик регіонального розвитку країн-членів. 

Навпаки, за допомогою власних регіональних політик держави-члени Євросоюзу, 

повинні, розв’язувати проблеми своїх регіонів, залучати інвестиції, розвивати 

інфраструктуру і. т.п.  

Під час реалізації національної політики регіонального розвитку, країни ЄС 

намагаються дотримуватись пріоритетів усього Співтовариства. Таким чином, 

паралельне існування двох регіональних політик у кожній із країн ЄС забезпечує 

можливість поєднання її національних інтересів та загальних інтересів Євросоюзу. 

Однак, координуючи свої дії, країни головну роль у проведенні регіональної 

політики надають, безумовно, наднаціональним органам ЄС.  

 

2.2 Регіональне управління у Франції. Досвід реформ з децентралізації 

влади 

 

Перші роки становлення незалежної України відрізнялися певним 

копіюванням французького досвіду державного управління, яке не завжди було 

вдалим, але дозволило побудувати систему, що загалом відповідає європейським 

демократичним нормам. Сьогодні, в період, коли реформування триває, особливо 

важливим є вивчення тих проблем і перешкод, з якими стикалися розвинені 

демократичні країни, і заходів, що дозволили їм успішно вирішити проблеми 

трансформаційного періоду. 
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Досвід Франції, є значущим для багатьох країн так званої «нової демократії», 

оскільки ця держава часто демонструвала приклади чіткого і ефективного розподілу 

владних повноважень на всіх рівнях управління, в тому числі, на рівні 

територіальних громад.  

Формування ефективного регіонального управління у Франції відбувалося 

протягом століть, почавшись в епоху Французької революції 1789 року, що 

докорінно змінила хід французької історії. Основними питаннями реформування 

були повноваження територіальних громад (комун, департаментів і регіонів), 

взаємодія територіальних органів влади між собою при наданні послуг населенню, 

чітке конституційне забезпечення ефективного територіального управління.  

Найбільш важливими і складними питаннями, рішення яких призвело до 

створення дієвого територіального управління, були деконцентрація владних 

повноважень і децентралізація влади. Експерти звертають увагу на той факт, що 

деконцентрація влади у Франції не була суто географічним перенесенням 

державних установ з Парижа до провінції, а полягала у делегуванні владних 

повноважень центральних органів державної влади префектурам - органам 

виконавчої вертикалі, але на місцевому рівні [212, с. 3]. На відміну від 

деконцентрації, децентралізація влади розглядалася як передача повноважень 

держави територіальним автономним громадам, тобто органам місцевого 

самоврядування.  

Територіальними громадами Франції є комуни, департаменти і регіони. Також 

внаслідок багатої колоніальної історії Франція має заморські департаменти та 

території (départements et territoires d’outre-mer), які є громадами з особливим 

статусом.  

Заслуговує на увагу чіткість визначення повноважень усіх адміністративно-

територіальних утворень. Найменшою і, до речі, найстарішою територіальною 

одиницею Франції є комуна. Декрет про її створення датується 14 грудня 1789 року. 

Хоча, дослідники зазначають, що  комуну можна розглядати і як 
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«правонаступницю» церковного приходу «la paroisse», що існував в монархічні часи 

[243, c. 54]. У 1884 році законодавчо було чітко визначено повноваження комун та 

закріплено право самостійно вирішувати питання, що знаходяться в їх компетенції.  

Органами управління комуною є муніципальна рада і мер. Муніципальна рада 

збирається як мінімум один раз на 3 місяці за ініціативою мера, на вимогу 

представника держави - префекта, або на вимогу частини самої муніципальної ради 

(третини її складу в комунах з населенням понад 3500 жителів, і половини в 

комунах з меншою кількістю населення). Участь у засіданнях муніципальної ради є 

обов’язковою для її членів. Відсутність без поважних причин може призвести до 

складення повноважень  після відповідного рішення адміністративного суду.  

Мер та його заступники, обираються муніципальною радою на основі 

таємного голосування. Абсолютна більшість є необхідною умовою для перемоги у 

першому турі, а для другого достатньо отримати відносну більшість голосів.  

Мер французької комуни є посередником між суспільством і державою на 

місцевому рівні, уособлює виконавчу владу комуни і у цій якості відповідає за 

виконання рішень муніципальної ради. Разом з тим він представляє у комуні 

державу і виконує свої функції під наглядом префекта.  

Серед завдань і обов’язків мера - підготовка місцевого бюджету, підписання 

контрактів між комуною та іншими суб’єктами господарювання, представлення 

комуни в суді, у випадку необхідності, організація виборів, а також  забезпечення 

правопорядку і безпеки життя населення громади.  

Друга частина повноважень мера - це делеговані муніципальною радою 

повноваження серед яких: здійснення позик для соціально-економічного розвитку 

території комуни, цільове використання комунальної власності, придбання майна в 

межах, встановлених законом. 

Слід зазначити, що важливим завданням місцевої влади у Франції є 

економічний розвиток територій. Комуни розробляють власні плани економічного 

розвитку, які потім самі реалізують. У національному законодавстві комуна визнана 
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основним суб’єктом економічного розвитку територій. При цьому на сьогоднішній 

день фінансові ресурси  комуни є достатніми для вирішення нагальних потреб 

громади. Як зазначив А. Мабіло: «Скарги мерів щодо недостатності фінансових 

ресурсів їхніх комун давно відійшли у минуле»  [228, с. 22]. 

Територіальним утворенням проміжного рівня між комуною і регіоном є 

департамент. Департамент був запроваджений, як основна адміністративна одиниця 

держави декретом від 22 березня 1790 року, а законом від 10 серпня 1871 року його 

статус був більш чітко визначений. Територіальна карта департаментів за останні 

два століття майже не зазнала змін, так само, як інституційний метод управління 

ними, відтоді як у 1871 році було зроблено перший крок до децентралізації 

управління - департаменти отримали право обирати генеральні ради (conseils 

généraux) [54, с. 152]. 

Департамент є об’єднанням територіальних громад, яким керує обрана 

асамблея - генеральна рада, на чолі якої стоїть обраний її членами голова. Він несе 

повну відповідальність за управління департаментом. До його повноважень 

відносяться: виконання рішень генеральної ради, фінансові питання, організація 

діяльності служб і структур департаменту. Як і мер, він може делегувати частину 

своїх повноважень заступникам. 

Генеральна рада збирається за ініціативою її голови, або третини її членів, як 

мінімум один раз на 3 місяці. Діяльність генеральної ради чітко регламентована, як 

внутрішнім регламентом, так і законодавством. Серед компетенцій департаменту 

можна чітко визначити три основні сфери: соціальну, освітню і транспортну. 

Зокрема, важливим напрямком діяльності департаментів є освіта, але якщо у 

випадку з муніципалітетами - це початкова освіта, то до відповідальності 

департаментів відносяться освітні установи наступного рівня середньої освіти - 

коледжі.  

Окрема важлива сфера повноважень департаменту - транспорт. Третину  

бюджетних коштів департаменти повинні витрачати на благоустрій своєї території 
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(aménagement du territoire), важливою складовою чого є транспортна 

інфраструктура. Влада департаменту несе безпосередню відповідальність за 

утримання у належному стані шляхів сполучення, що знаходяться під його 

юрисдикцією. 

На думку багатьох дослідників, департамент є ключовою ланкою в системі 

державної виконавчої влади. Це той рівень, де діє місцева державна адміністрація. 

На чолі цієї адміністрації стоїть префект – представник держави на регіональному 

рівні, а сама адміністрація наділена досить великими владними повноваженнями і 

включає в себе цілу систему важливих служб, які забезпечують здійснення 

державної політики на регіональному рівні [20, с. 6]. 

Регіональна громада є наймолодшою територіальною одиницею у Франції. 

Сучасна історія французького регіону розпочалася під час Другої світової війни, 

коли режим Віші запровадив посаду префекта регіону, який мав повноваження в 

економічній та політичній сферах. У 1948 році було утворено посади генеральних 

інспекторів адміністрацій з надзвичайними повноваженнями, уповноваженими 

підтримувати порядок на рівні військових регіонів. Закон від 5 липня 1972 року 

визначив регіон як державне утворення (тобто суб’єкт державної влади 

відокремлений від держави). Після прийняття так званого децентралізаційного 

закону від 2 березня 1982 року регіон став уже повноправною територіальною 

громадою, подібно до департаментів і комун, а не суб’єктом державної влади [54, с. 

159].  

Представницьким органом регіону є регіональна рада, що вирішує всі питання 

регіонального значення на своїх зборах. До її компетенції належить: прийняття 

регіонального бюджету, контроль за виконанням регіонального плану розвитку і 

діяльністю регіональних органів і структур. Регіональну раду очолює голова, який 

обирається її членами. Він уособлює виконавчу владу регіону і керує регіональною 

адміністрацією.  
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Особливої уваги заслуговує структура, що займається соціально-економічним 

розвитком регіону – Рада  з економічних і соціальних питань. До складу цього 

дорадчого органу входять: представники громадських некомерційних організацій 

(35%), представники профспілкових об’єднань (35%), представники різних 

асоціацій (25%) і фахівці у чітко визначеній галузі (5%). Повноваження члена цієї 

організації не можуть поєднуватися з членством в регіональній раді і надаються 

строком на 6 років.  

Окремо, на наш погляд, слід проаналізувати досвід реалізації реформ з 

децентралізації системи державного управління, що відбувалися у Франції 

починаючи з 80-х років ХХ сторіччя. Доцільно відзначити, що будучи 

абсолютистською монархією, Франція протягом 17-18 століть була дуже 

централізованою державою. Після Революції 1789 року було зроблено перші спроби 

провести децентралізацію влади і надати більшої автономії провінціям, проте 

революційна влада була надто слабкою і зазначені ініціативи призвели лише до 

послаблення держави. Після повалення прихильників децентралізації (жирондистів) 

якобінцями, знову почалося впровадження жорсткої централізації. Особливу роль у 

цьому процесі відіграв Наполеон, який вважається батьком адміністративної 

системи, побудованої за принципами державної централізації, що проіснувала 

майже в незмінному вигляді аж до другої половини 20-го століття.  

Перші законодавчі акти, які можуть розглядатися як такі, що спрямовані на 

децентралізацію влади у Франції датуються 1871 та 1884 роками. Як було зазначено 

вище, закон від 10 серпня 1871 року врегульовував управління департаментом та 

запроваджував представницьку асамблею генеральну раду, яка обиралась прямим 

голосуванням на 6 років. Однак повноваження генеральної ради були дуже 

обмеженими, а вся повнота виконавчої влади у департаменті належала префекту. 

Закон від 05 квітня 1884 року закріплював принцип обрання мера комуни та 

муніципальної ради і таким чином визнавав автономію комуни. І департамент, і 

комуна набули статусу територіальної громади. У той же час, хоча Третя республіка 
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надавала комунам головні муніципальні свободи, але їхні ресурси залишались 

обмеженими і комунальні структури часто виявлялися нездатними забезпечити 

мінімально необхідні громадські послуги.  

Відправною точкою реформ з децентралізації у Франції прийнято вважати 

1982 рік, але французькі вчені одностайні в тому, що у їх витоків знаходився 

засновник П’ятої республіки Шарль де Голль. Прийшовши до влади в 1958 році, де 

Голль створив у країні потужну вертикаль влади, що було ефективно в умовах 

боротьби з післявоєнною економічною кризою. Але згодом система надмірно 

централізованого державного управління стала гальмувати розвиток держави, і у 

березні 1968 року де Голль виступив з ініціативою проведення референдуму щодо 

регіоналізації і реформування Сенату. Ініціатива де Голля полягала у наданні 

регіону статусу повноцінної територіальної громади і розширенні його 

повноважень. Але результати референдуму виявилися негативними для його 

ініціатора. Лише 10 901 753 виборців (47,59 %) підтримали реформу, ініційовану 

Президентом, у той час як 12 007 102 (52,41 %) висловилися проти [239].  

Частково невдачу можна пояснити тим, що ініціатива Президента прийшлась 

на період політичних та соціальних потрясінь у Франції, що спонукало багатьох 

французів з недовірою ставитися до будь-яких ідей щодо послаблення центральної 

владної вертикалі.  

Повномасштабні реформи з децентралізації системи управління були 

розпочаті лише в 1982 році після приходу до влади президента - соціаліста Франсуа 

Міттерана. На той момент «ключовою фігурою у французькій системі місцевого 

управління залишався представник уряду – префект, який здійснював апріорний 

нагляд (tutelle à priori) за діяльністю місцевої влади. Місцеве самоврядування 

передавало значну частину своїх повноважень на державний рівень та відігравало 

достатньо маргінальну роль в адміністративній системі» [223, c. 313].  

Впровадження реформи стало пріоритетом для уряду Прем’єр-міністра П’єра 

Моруа, та міністра внутрішніх справ Гастона Дефера. 02 березня 1982 року було 
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прийнято Закон № 82-213 «Про права та свободи комун, департаментів та регіонів» 

(закон Дефера), який мав на меті визначити принципи функціонування 

територіальних громад (регіон, департамент, комуна), що мало дозволити державі 

«позбутися» деяких повноважень. Закон вважається першим актом децентралізації і 

містить 3 основних нововведення: заміна апріорного нагляду (tutelle à priori) з боку 

префекта на  подальший нагляд (tutelle à posteriori), що здійснюється за допомогою 

адміністративного суду і регіональної рахункової палати; передача виконавчих 

повноважень від префекта голові обраної представницької асамблеї; надання 

регіону статусу повноправної територіальної громади.  

До цього закону стаття 72 Конституції Французької Республіки визнавала 

територіальними громадами комуни, департаменти та заморські території. Після 

прийняття закону з’явилася нова територіальна громада – регіон. Стаття 1 закону, 

відповідно до якої «комунами, департаментами і регіонами керують обрані ради», 

передбачає «законодавчий розподіл повноважень між комунами, департаментами, 

регіонами і державою, а також розподіл державних ресурсів, у відповідності до 

нових правил місцевого оподаткування, надання трансфертів з боку держави 

місцевим громадам» [226]. Отже, важливою умовою успішного втілення реформ з 

децентралізації одразу визнавалось супроводження передачі повноважень 

одночасною передачею громадам фінансових ресурсів, необхідних для їх 

здійснення. 

З метою ефективного здійснення подальшого нагляду «Рішення, постанови, 

інші нормативні акти, комунальної влади, а також угоди, що вона укладає, у 

п’ятнадцятиденний термін передаються на розгляд представнику держави в 

департаменті» [226]. Контроль за фінансовою діяльністю місцевих громад 

покладався на регіональні рахункові палати.  

 Сміливість таких кроків з децентралізації важко не відзначити, особливо у 

порівнянні із двома сторіччями існування системи жорсткої централізації влади. До 

того ж, реформа викликала критику як справа так і зліва. Зокрема, лунали 
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побоювання, що передача повноважень від держави територіальним громадам ляже 

непосильним тягарем на платників податків, а широка децентралізація створить 

загрозу єдності держави. Багато французів вважали, що для забезпечення рівності 

прав громадян, варто аби рішення приймались центральною владою, яка займалася 

би їх втіленням у життя. Крім того, поширеною була думка про те, що лише 

професійно підготовлені і добре освічені державні адміністратори здатні керувати 

ефективно, в той час як обрані особи до цього не готові. 

Держава залишила за собою вагомі важелі щодо контролю за діяльністю 

місцевих громад через префектури, на чолі яких стоїть префект. Втративши 

виконавчі повноваження після реформи префект в той же час залишився 

представником держави в регіоні і департаменті. Саме префект представляє уряд, 

особисто Прем’єр-міністра і кожного міністра в регіоні, що підкреслює 

міжміністерський характер його посади. Він керує низкою державних установ, та 

регіональних служб, що представлені на відповідній території, та відповідає за 

реалізацію державної політики. Представник держави дбає про національні 

інтереси, дотримання законів, громадський порядок [226].  

Префект є державним службовцем високого рівня, який пройшов професійну 

підготовку в Національній школі адміністрації (ENA). Він належить до 

префекторального корпусу і його кар’єра залежить від вищого державного 

керівництва. У будь-який момент його може бути переведено в інший департамент, 

на іншу посаду чи в резерв. Як правило, службовець, який потрапив до 

префекторального корпусу, залишається префектом досить довго лише змінюючи 

департаменти. 

Франція після впровадження реформи отримала 4 адміністративних рівня, 

якщо рахувати центральний (центр, регіон, департамент, комуна) [228, с. 54]. При 

цьому кількість комун становить близько 36700, а середня кількість їх населення 

380 осіб.  
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Закон від 12 липня 1999 року – закон Шевенмана, міністра внутрішніх справ в 

уряді, яким керував Прем’єр-міністр Ліонель Жоспен (1997-2000 роки) був 

направлений на врегулювання механізмів міжкомунальної співпраці, шляхом 

створення так званих об’єднань громад (також зустрічається термін «інтегровані 

громади» (communautés). Зокрема встановлювались три типи таких об’єднань: а) 

міські об’єднання (communautés urbaines, для агломерацій з населенням понад 500 

000 мешканців), об’єднання міст та передмістя (communauté d’agglomération, для 

урбанізованих територій, де загальна кількість населення мала становити не менше 

50 000 мешканців) і об’єднання комун (communautés des communes, що 

створювались у сільських районах). Утворення об’єднань громад зазначених трьох 

типів базується на принципі добровільної участі (volontariat) [227].  

Франція не пішла шляхом механічного примусового зменшення кількості 

комун. Результатом такої політики стало створення 155 міських об’єднань та 

належність 86 % всіх комун Франції до одного з 3 типів міжкомунальних об’єднань 

[106 с. 87]. При цьому держава проводила чітку політику для стимулювання 

міжмуніципального співробітництва (ММС). Засіб мотивації, який було застосовано 

урядом Франції при створенні «інтегрованих громад», полягав у наданні постійних 

додаткових грантів з державного бюджету для реалізації проектів ММС. Завдяки 

цьому участь у ММС стала дуже привабливою для комун [168, с. 43].    

Другий етап реформ з децентралізації влади, пов’язаний з ім’ям Прем’єр-

міністра Франції 2002 – 2005 років Жан-П’єра Раффарена.  28 березня 2003 року за 

ініціативою уряду прийнято Закон «Про децентралізовану організацію Республіки». 

Документ підтверджує децентралізовану організацію управління у Франції, пряму 

демократію на місцевому рівні, фінансову самостійність територіальних громад і 

статус заморських громад. Важливим моментом є підтвердження статусу регіону як 

такої ж повноправної громади як департамент і комуна, більш чітке визначення 

фінансових повноважень регіонів. Після цього закону був прийнятий Закон № 2004-

809 від 13 серпня 2004, який передбачав передачу значних повноважень з 01 січня 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0300078L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0300078L
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2005 року різним територіальним громадам, чітко визначаючи зону відповідальності 

кожної з них. Слід зазначити, що реформи не зупинялися й надалі, а влада постійно 

здійснювала моніторинг щодо ефективності їх реалізації. 

В процесі дослідження децентралізації влади, також доцільно звернути увагу, 

на ще одну важливу рису, що характеризує систему регіонального управління у 

Франції, а саме контракти між державою та регіонами.  

Контракт між державною та регіонами (Contrat de projets Etat-région, CPER) є 

документом відповідно до якого держава і регіон беруть на себе зобов’язання щодо 

програмування та фінансування на кілька років важливих проектів, пов’язаних зі 

створенням регіональної інфраструктури. Уряд, що представлений генеральним 

секретарем з регіональних справ, при  посередництві префекту регіону, 

домовляється із виконавчою владою регіону про реалізацію інфраструктурних 

проектів та щодо частки фінансування з кожного боку. Інші територіальні громади 

(департаменти та комуни) можуть приєднатися до цього документу за умови участі 

у фінансуванні проектів, що мають до них безпосереднє відношення.  

З початку CPER сприймався як інструмент, що дозволяє забезпечити зв’язок 

між національним планом розвитку та планом кожного регіону, але згодом став 

абсолютно автономним документом і сам став визначати зміст регіонального плану, 

зважаючи на значні фінансові показники.  

CPER вироблялись одночасно для всіх регіонів та їх тривалість була 

однаковою, що дає можливість визначити 5 поколінь цього документу.  

1 покоління 1984-1988     

2 покоління 1989-1993 

3 покоління 1994-1999 

4 покоління 2000-2006 

5 покоління 2007-2013. 

Якщо розглянути планові контракти держава-регіон 2000-2006, то сума 

фінансування, що передбачена документом на 56% більша від документу 
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попереднього покоління (1994-1999). На долю держави приходиться 17,51 млрд. 

євро, на долю регіональних рад – 17,75 млрд. Євро, на долю інших територіальних 

громад – 5,75 млрд. Євро.   

До зазначених сум можна додати участь Європейського Союзу. Деякі з 

планових контрактів держава-регіон кореспондуються з цілями 1 та 2 регіональної 

політики ЄС. В рамках контрактів 2000-2006 років з європейських фондів було 

отримано 10,21 млрд. євро.  

У контрактах 5 покоління, укладання яких розпочиналось у 2007 році,  назву  

«Contrat de plans Etat-région» було змінено на «Contrat de projets Etat-région» 

(Проектні контракти держава-регіон). Їх цілі: конкурентоспроможність і 

привабливість території; сприяння сталому розвитку; соціальне та територіальне 

об’єднання. 

Також, було введено норму відповідно до якої, держава мала припиняти свою 

участь у проектах, які не розпочались через 18 місяців після надходження перших 

траншів фінансування. Європейська комісія мала діяти за тими ж принципами. Така 

відмова від фінансування проектів отримала назву «dégagement d’office». 

Нове покоління контрактів стали укладати не на 6, а на 7 років, щоб вони 

співпадали з календарем європейських фондів (FEDER, FSE). Для того щоб 

користуватися фінансуванням ЄС зміст контрактів мав збігатися із зобов’язаннями 

Франції витрачати 75% коштів, що отримані від фондів FEDER і FSE, на інновації і 

підвищення конкурентоспроможності (Лісабонська стратегія) і сталий розвиток 

(Ґетеборзька стратегія).  

У Франції створено міжміністерський орган (DIACT), який здійснює 

координацію національної територіальної політики, відповідає за планові контракти 

і взаємодію зі Структурними фондами ЄС, і отримує інформацію від різних 

міністерств щодо їх регіональних пріоритетів та стратегічних цілей, визначених 

регіональними префектурами [233]. 
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З 2015 року уряд розпочав укладання нового покоління планових контрактів, у 

рамках якого планується інвестувати в регіони 12,5 млрд. євро. Держава розглядає 

механізм CPER як демонстрацію довіри та партнерських відносин з регіонами та 

іншими територіальними громадами. Особлива підтримка надається проектам, що 

мають міжрегіональний характер [225]. 

У підсумку зазначимо, що до 1980-х років Франція була централізованою 

державою з сильною бюрократією. Сьогодні уся система управління країни 

ґрунтується на засадах децентралізації, а французькі реформи стали свідченням  

упровадження принципу субсидіарності.  

 Незважаючи на існуючі недоліки і ті моменти, які потребують 

удосконалення, а також на різноманітні критичні зауваження, що постійно 

супроводжували інституційні перетворення, децентралізація влади у Франції є 

фактом, що відбувся. Такий глибокий підхід до проблеми децентралізації 

публічного управління у Франції, можна вважати реальним способом забезпечення 

реалізації конституційного принципу, проголошеного у статті 2 Конституції 

Французької Республіки – «правління народу, по волі народу і для народу» [210].  

Про успіх реформи свідчить і той факт, що приклад децентралізації, поданий 

Францією, виявився затребуваним у багатьох країнах Європи, таких як Польща, 

Португалія, Греція та інші. Деякі країни наділили місцеві органи влади ще 

більшими, ніж французи, повноваженнями.  

 

2.3 Регіональне управління у сучасній Польщі 

 

Особливої актуальності набувають в наш час наукові дослідження 

зарубіжного досвіду розвитку регіонального управління та місцевого 

самоврядування, тих держав, які мають близькі до українських стартові умови 

державного будівництва. Однією з таких держав, що мають багато спільного з 

Україною в історичному плані, зіставні геополітичне становище, територію і 
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чисельність населення, є Республіка Польща, яка, до того ж, надає всебічну 

підтримку Україні в процесі її зближення з Євросоюзом.  

Вивчення польського досвіду та його всебічний науковий аналіз, на нашу 

думку, мають сприяти уникненню помилок при формуванні сучасної моделі 

регіонального управління в Україні, особливо в частині гармонійного поєднання 

централізації та децентралізації державної виконавчої влади, розвитку місцевого 

самоврядування, на основі принципів субсидіарності та самодостатності 

територіальних громад.   

Відзначимо, що наші сусіди з самого початку процесів демократизації 

демонстрували високі темпи і якість змін в економічній і політичній сферах, 

важлива роль в яких відводилася децентралізації влади. Процеси демократизації 

Польщі в пострадянський період разюче контрастували з тим, що відбувалось в 

Україні. Проголосивши однакові плани і наміри, наші держави швидко розійшлися 

в темпах реформ, в тому числі і з урахуванням децентралізації влади в Польщі та 

збереження централізму в Україні.  

Польща, як і Україна, пройшла шлях від однопартійної до багатопартійної 

системи, і питання децентралізації влади включає в себе як суто територіальний, так 

і політико-культурний аспект. Громадську думку десятки років формувала 

комуністична пропаганда, вся система управління ґрунтувалася на жорсткій 

централізації влади, відступ від якої вважався зазіханням на основи держави. На 

місцях влада належала народним радам, які були по суті територіальними органами 

державної влади. Виконавчими органами були президії рад. У 1970-х роках ради 

було визначено як органи державної влади та самоврядування, а у 1980-х роках – 

навіть «територіального самоврядування» [75, с.115].   

Кінець 50-річного періоду авторитарного комуністичного правління наступив 

4 червня 1989 року, коли були проведені перші вільні парламентські вибори і 

сформовано некомуністичний уряд. І хоча за наступні роки країна 
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продемонструвала відродження економіки на основі ринкових принципів, державне 

управління зберігало високу ступінь централізації. 

У 1989 році в Польщі налічувалося 49 воєводств, успадкованих від 

комуністичного минулого, перші особи яких не обиралися, а призначалися з 

Варшави. При цьому, на думку багатьох експертів, на тлі демократизації країни 

регіони, як не парадоксально, не стали менш залежні від центральної влади, ніж за 

комуністичної системи, а керівники воєводств мали навіть менше повноважень, ніж 

до 1989 року. 

Незважаючи на трьохсотлітні історичні традиції місцевого самоврядування на 

Польських землях, про його існування в період з 1951 по 1990 роки в Польщі, 

також, говорити не доводиться. Вся власність перебувала в руках держави, і всі 

доходи надходили в державний бюджет. 

Після 1989 року стало очевидно, що воєводства є надто малими та слабкими 

для реагування на нові виклики глобалізації та інтеграції, і вони  не могли бути 

ефективними партнерами для регіонів Європейського Союзу, як у період перед 

вступом, так і в майбутньому, після розширення ЄС. Була потрібна нова правова та 

інституційна база, а також нова територіальна організація держави з тим, щоб 

регіони змогли стати сильними, незалежними одиницями, здатними конкурувати на 

європейських і глобальних ринках. Хоча лінія кордонів нових регіонів викликала 

гарячу полеміку, зрештою, колишні воєводства були об’єднані у 16 нових [72, с. 29]. 

Cлід відзначити, що великий вплив на хід польських реформ надали процеси 

інтеграції держави до Європейського Союзу. З початку 1990-х років у Східній 

Європі важливою складовою трансформаційних процесів стала політика 

регіоналізації. З моменту прийняття «Acquis Communautaire» (зводу загальних 

нормативно-правових актів, які є обов’язковими для всіх країн Євросоюзу) надання 

більшої самостійності регіонам стало необхідною умовою для вступу до ЄС [205,    

с. 2]. Великою мірою в наслідок цього процеси реформування та зміцнення регіонів, 
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як основного елемента децентралізації, мали місце в більшості країн колишнього 

соціалістичного табору, які стали членами ЄС з 2004 по 2007 роки.  

Ми також вважаємо, що реально не може бути реформування регіонального 

управління без посилення регіонів, їх організаційно-правової самостійності, 

фінансово-економічної спроможності та самодостатності, що є фундаментом 

децентралізації та розвитку місцевого самоврядування. 

Реформування АТУ Польщі було пов’язано не лише з необхідністю 

вироблення ефективної регіональної політики економічного розвитку територій, а й 

обумовлене міжнародними чинниками. Інтеграція Польщі у ЄС зумовила 

необхідність приведення адміністративно-територіальної системи країни у 

відповідність до загальноєвропейських стандартів, тобто спричинила укрупнення 

адміністративних одиниць.  

Про поновлення місцевого самоврядування в посткомуністичній Польщі 

можна говорити, починаючи з 1990 року, коли став проглядатися поділ між 

центральним і місцевим рівнями управління. Однак, на той момент тільки 

муніципалітети (гміни) отримали статус територіальної громади, володіли майном і 

щорічно затверджували власний бюджет. Таким чином, реформа запровадила 

виборні місцеві уряди тільки на муніципальному рівні, тоді як вищі рівні 

територіального устрою залишилися під управлінням державної місцевої 

адміністрації. Як зазначає О. Фролов, відновлюючи самоврядування в гміні, 

Польща, поверталася до традицій часів Другої Речі Посполитої, водночас, що було 

нетиповим для посткомуністичних країн, покінчивши з інституціями радянського 

типу – народними радами [190]. 

На сьогоднішній день, відповідно до статті 164 Конституції Республіки 

Польща, гміна також є «основною одиницею територіального самоврядування і 

виконує всі завдання територіального самоврядування, які не закріплені за іншими 

одиницями» [63, ст. 164].  
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У Польщі існує три основних види територіальних одиниць: гміни, повіти і 

воєводства. Такий трирівневий територіальний устрій став результатом реформи 

1999 року. Основною метою реформи була децентралізація, яку, як базовий 

принцип, проголошує стаття 15 Конституції: «Тeритoріaльний устрій Peспубліки 

Пoльщa забезпечує дeцeнтрaлізaцію публічної влади» [63, ст. 15].  

На відміну від попереднього етапу реформування, реформа 1999 року 

запроваджувала децентралізацію та демократизацію місцевого управління на рівні 

повітів і воєводств. Це здійснювалося шляхом обмеження на рівні воєводств 

функцій державної адміністрації, яка діяла поряд із адміністрацією самоврядування 

воєводства, та запровадження адміністрації самоврядування на всіх трьох рівнях 

територіального поділу – гміни, повіту й воєводства. Було запроваджено 

трирівневий територіальний поділ, відповідно до якого Польща поділяється на 16 

воєводств, 308 сільських і 65 міських повітів (міста на правах повітів) і 2489 гмін 

[190]. Отже, можемо констатувати, що у Польщі законодавче запровадження 

місцевого самоврядування відбувалося поетапно: спочатку на поселенському рівні, 

а вже потім на регіональному. 

Середня чисельність населення гміни від 5 до 8 тисяч осіб. Правовий статус 

гміни визначений «Законом про самоврядування гміни» від 8 березня 1990 року, 

відповідно до якого: «гміна є самокерованою громадою, виконує суспільні завдання 

від свого імені і під свою відповідальність, наділена правосуб’єктністю» [115]. 

Органами місцевого самоврядування гміни є рада гміни, яка виконує 

правотворчу, представницьку та контрольну функції, а також виконавчий орган. 

Рада є представницьким органом, який функціонує на принципах колегіальності, 

періодичного поновлення складу та сесійної форми роботи. Чисельність ради 

коливається від 15 до 45 членів залежно від чисельності населення, термін її 

повноважень становить 4 роки.  

Колегіальним органом виконавчої влади гміни є правління гміни у складі його 

голови (війта) та інших членів. Правління формується радою гміни і може 
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налічувати від 3 до 7 членів. Кількість заступників війта, яких він призначає шляхом 

розпорядження, регулюється законом і залежить від кількості населення гміни. 

Кількість заступників не може бути більша за: одного у ґмінах, що мають до 20.000 

жителів та чотирьох у гмінах із населенням понад 200.000 жителів. 

Законом «Про гмінне самоврядування» регулюється представництво 

населення на рівні її складових елементів (допоміжних одиниць): сільського округу, 

селища, або району. Органом, що приймає рішення на рівні сільського округу 

(solectwo) є сільські збори (zebranie wiejskie), а виконавчим органом - сільський 

староста (soltys). Допоміжним органом при сільському старості є рада сільського 

старости (rada solecka). Сільський староста, а також члени ради сільського старости 

обираються шляхом таємного, прямого голосування, з необмеженої кількості 

кандидатів, постійними жителями сільського округу, які наділені правом голосу. 

Правила та порядок обрання та відкликання сільського старости і ради сільського 

старости визначаються статутом сільського округу. 

Органом, що приймає рішення на рівні району (dzielnica) чи селища (osiedle), 

є рада, правила і порядок проведення виборів якої визначає рада ґміни. Виконавчим 

органом в районі (селищі) є правління, яке очолює голова. 

Статут селища може передбачати, що органом, який приймає рішення, є 

загальні збори жителів. Загальні збори обирають правління селища. 

Голова виконавчого органу допоміжної одиниці може брати участь в роботі 

ради ґміни на принципах, визначених статутом ґміни, без права участі в голосуванні 

[115]. 

Другою (проміжною) територіальною одиницею самоврядування є повіт. 

Середня чисельність населення повіту - 83 тисячі осіб (найменший повіт нараховує 

22 тисячі, найбільший - 1625 тисяч жителів). На території Польщі існує 308 повітів і 

65 міст зі статусом повіту, для позначення яких застосовується термін «міські 

повіти». Містом на правах повіту визнається місто, яке нараховує понад 100.000 

жителів, а також місто, яке перестало бути місцезнаходженням воєводи з 31 грудня 
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1998 року. Також відповідно до польського законодавства, уряд має право надавати, 

за поданням відповідної міської ради, місту з чисельністю менше, ніж 100.000 

жителів, права повіту, якщо це місто має інфраструктуру, необхідну для виконання 

повітових завдань, а надання такого права не обмежує місцеві громади, які входять 

до складу існуючого повіту, у їх доступі до громадських послуг [151].  

Правовий статус повіту регулюється Законом «Про самоврядування повіту» 

від 5 червня 1998 року. Органами самоврядування є рада повіту (представницький 

орган) і правління повіту на чолі зі старостою (виконавча влада). У місті-повіті ці 

функції здійснюють, відповідно, рада міста та президент міста.  

Рада повіту є представницьким і контролюючим органом повітового 

самоврядування, що обирається на чотирирічний термін. До ради входять від 15 до 

29 членів залежно від чисельності населення. Виконавчі функції здійснює правління 

(zarzad) повіту, що складається з 5-7 членів, серед яких: староста, (очолює 

правління), віце-староста і члени правління, які обираються за поданням старости. 

Членство в правлінні повіту не можна поєднувати з членством в органі 

самоврядування ґміни чи воєводства, або з роботою в урядовій адміністрації, а 

також з мандатом депутата чи сенатора Сейму [151]. 

Воєводство є найбільшою територіальною одиницею в Польщі. До складу 

воєводств входить різна кількість повітів - від 11 до 38 і гмін - від 71 до 325 

відповідно. Середня чисельність населення воєводства - 2417000 чоловік (найменше 

воєводство - 1092 тисячі, найбільше – понад 5 мільйонів жителів). Правовий статус 

воєводства регулюється «Законом про воєводське самоврядування» від 5 червня 

1998 року, відповідно до якого воєводство є «регіональною самоврядною громадою, 

найбільшою одиницею принципового територіального поділу держави з метою 

здійснення громадської адміністрації». 

Органами самоврядування цього територіального рівня є сеймик воєводства 

(представницький і контролюючий орган), а також правління воєводства 

(виконавчий орган). До складу сеймику воєводства входять депутати, які вибрані на 
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прямих виборах, кількістю 30 депутатів у воєводствах, що нараховують до 2.000.000 

жителів та по 3 депутати на кожних наступних 500.000 жителів [114]. 

На чолі воєводського правління, що складається з 5 осіб, стоїть маршал 

воєводства. Також до складу правління входить 1 або 2 віце-маршалка і решта 

членів. Правління виконує рішення воєводського сеймику та розпоряджається 

майном воєводства. Голова і віце-голови сеймику воєводства не можуть входити до 

складу правління воєводства. У свою чергу членство у правлінні воєводства не 

можна поєднувати з членством в органі іншої одиниці місцевого самоврядування, а 

також з роботою в урядовій адміністрації та мандатом депутата сейму або сенатора. 

Представництво уряду на рівні воєводства здійснює воєвода, серед основних 

функцій якого:  

1) політико-представницька (представник уряду в регіоні);  

2) нагляд над самоврядуванням у воєводстві;                     

3) забезпечення громадського правопорядку та колективної безпеки; 

 4) контроль за використанням державної власності.  

У регіонах є також органи урядової адміністрації, що не підпорядковані 

воєводі, наприклад, податкова адміністрація.  

Як зазначає О. Фролов, Воєводське самоврядування – це для Польщі цілком 

нове явище: крім Сілезької автономії та слабкого самоврядування на території 

Пруссії, воєводського самоврядування на території Польщі не існувало. 

Територіальне самоврядування у воєводстві, запроваджене 1998 року, було чимось 

новим, з точки зору суспільного менталітету  [190]. В таблиці 2.1. представлений 

розподіл повноважень між різними рівнями місцевого самоврядування. 

Конституція визначає, що «Спoри o кoмпeтeнції між oргaнами 

територіального самоврядування і урядової адміністрації вирішуються 

адміністративними судами» [63, ст. 166].  
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Таблиця 2.1. 

Розподіл повноважень між різними рівнями місцевого самоврядування  

у Польщі 

 

Гміна Повіт Воєводство 

- Водопостачання та 

водовідведення  

- Вивезення побутових 

відходів  

- Поставки електрики і 

газу  

- Утримання житлового 

фонду  

- Обслуговування ринків  

- Утримання парків  

- Утримання кладовищ  

- Освітлення місцевих 

доріг 

- Сільське господарство, 

лісове господарство та 

рибальство у внутрішніх 

водоймах  

- Підтримка інвалідів  

- Геодезія, картографія та 

кадастр  

- Управління 

архітектурним 

будівництвом  

- Боротьба з безробіттям 

- Визначення стратегії 

воєводства щодо 

стимулювання 

економічної активності, 

посилення 

конкурентоспроможност

і економіки воєводства  

- Створення умов для 

економічного зростання, 

технологічного 

прогресу, інновацій, 

залучення інвестицій 

 

Слід зазначити, що поряд з наданням жителям основних послуг у сфері 

забезпечення інфраструктури, охорони здоров’я, спорту і освіти все більшого 

значення для гміни набувають завдання, пов’язані з політикою розвитку територій. 

Так, гміна може виконувати функції, які стосуються компетенції повіту або 

воєводства, на підставі угод з цими утвореннями. Таким чином, завдання 

виконується на тому рівні місцевого самоврядування, де це буде зроблено 

найефективніше з економічної точки зору. Влада гміни краще розуміє місцеві 

потреби, і завдання, життєво важливі для жителів громади, і вирішуватися вони 

повинні на нижчому рівні місцевого самоврядування. Самими важливими 
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завданнями гімни є ті, де безпосереднім бенефіціаром є громадянин даного 

територіального утворення [234].  

 Проведені у Польщі реформи надали можливість сформувати цілісну систему 

публічної адміністрації, засновану на широкій децентралізації. Усі три рівні АТУ 

представлені органами територіального самоврядування: ґміни і повіти – органами 

місцевого самоврядування, воєводства – органами регіонального самоврядування 

[37, с. 41]. При цьому важливо зазначити, що самоврядування у Польщі не є 

ієрархічнім. Ані повітове, ані воєводське самоврядування не здійснюють нагляду 

над ґмінним самоврядуванням.  

Децентралізація влади, обов’язково повинна супроводжуватися 

перерозподілом фінансування між центром і регіонами, і в зв’язку з цим 

найважливішою проблемою є отримання органами місцевого самоврядування 

доходів, необхідних для виконання покладених на них функцій. Кожна держава, що 

гарантує місцеве самоврядування, має гарантувати і його фінансову основу нормами 

Конституції та відповідними законами.  

На сьогоднішній день Конституція Республіки Польща гарантує місцевому 

самоврядуванню частку в державних доходах у формі місцевих податків і зборів, 

загальних субвенцій та цільових дотацій з державного бюджету. Крім того, органи 

місцевого самоврядування мають доступ до національного ринку капіталу для 

здійснення позик. Згідно зі статтею 168 Конституції «суб’єкти місцевого 

самоврядування мають право встановлювати розмір місцевих податків і зборів в 

межах, визначених законом» [63].  

У той же час, основний закон передбачає нагляд за діяльністю органів 

місцевого самоврядування з боку Верховної контрольної палати та  регіональних 

рахункових палат. Ці інституції абсолютно незалежні у своїй діяльності і мають 

солідний штат працівників відповідно 1500 та 1300 осіб.  Згідно зі статтєю 203 

Конституції Республіки Польща Верховна контрольна палата має право 
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контролювати діяльність органів територіального самоврядування та комунальних 

юридичних осіб з точки зору законності, економності та доброчесності [63, ст. 203].  

Крім того відповідно до польського законодавства важелі контролю мають 

прем’єр-міністр та державна воєводська адміністрація. Зокрема, Маршалок 

воєводства подає воєводі рішення сеймику воєводства, а також рішення правління 

воєводства, які підлягають нагляду, протягом семи днів з дня їх прийняття. За цей 

самий строк маршалок воєводства подає регіональній рахунковій палаті рішення, 

які підлягають її нагляду [114]. 

Конституція надає право парламенту за зверненням прем’єр-міністра навіть 

розпускати орган місцевого самоврядування. Щоправда така санкція передбачена 

тільки у тому випадку, коли мають місце неодноразові порушення діючого 

законодавства  [63]. 

Важливо зазначити, що у польському законодавстві містяться механізми 

контролю за діяльністю представницьких органів не тільки з боку держави, але й з 

боку мешканців громади. Так у законах «Про гмінне самоврядування» і «Про 

повітове самоврядування» передбачено проведення референдуму про розпуск 

відповідної ради ґміни до закінчення строку її повноважень. Такий референдум 

може бути проведений з ініціативи не менше 10% жителів, які мають право голосу, і 

вважається таким, що відбувся, за умови явки не менш як 30%. 

Підтвердження фінансової самодостатності воєводств можна отримати 

розглянувши як приклад найбільше за кількістю населення воєводство країни – 

Мазовецьке, яке налічує 5 324 519 жителів. У воєводстві 37 повітів i 5 міст на 

правах повіту: Варшава, Плоцьк, Седльце, Радом, Остроленка та 314 гмін, з яких 35 

міських, 50 місько-сільських i 229 сільських. Серед джерел доходів Мазовецького 

воєводства 55% відсотків складає доля у податках, 20% - це кошти ЄС, 10% - 

трансферти з державного бюджету, 8% - доходи від продажу майна. Бюджет 

Мазовецького воєводства у 2015 році у євровому еквіваленті складав 640 678 735 €. 

При цьому доходи перевищили видатки і профіцит склав 7 868 504 €.  
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Значну частину податків забезпечує динамічний розвиток малого бізнесу. Так 

у Мазовії 676 558 малих підприємств, що становить більше 99 відсотків від усіх 

підприємств воєводства [230].     

У Польщі, як і у інших країнах Центральної та Східної Європи поступово 

поширюється міжмуніципальне співробітництво, яке здійснюється у формі  

«Асоціації гмін для виконання спеціальної місії» (Special Purpose Associations of 

Gyminy (SPAGs)). Оскільки виконання деяких завдань не під силу одній гміні, 

створення SPAGs в Польщі стало поширеним явищем, в тому числі тому, що 

забезпечує доступ до фінансування з боку ЄС. Так, з метою розвитку туризму у 

регіоні, якій відзначається великою кількістю туристичних об’єктів, 40 гмін 

розташованих на північ від Кракова у Малопольському воєводстві об’єдналися у 

асоціацію SPAG. Члени асоціації позначають туристичні маршрути, забезпечують 

підготовку місцевих мешканців для підтримки розвитку туристичної індустрії, 

рекламують регіон під час національних та міжнародних туристичних ярмарок. 

Асоціація зняла якісний рекламний фільм, присвячений видатним місцям та 

інфраструктурі регіону [168, с. 26]. 

Також, польським законодавством передбачена можливість утворення спілок 

повітів з метою спільного виконання суспільних завдань. Рішення про створення 

спілки, входження до спілки, чи вихід із спілки приймають ради зацікавлених 

повітів. Органом спілки, який приймає рішення і здійснює контроль, є збори спілки, 

до складу яких входять по два представники від повітів-учасників. Виконавчим 

органом спілки є правління, яке обирається з числа членів зборів [151]. 

Польські регіони активно користуються можливостями отримання 

європейського фінансування. Так, за даними Міністерства регіонального розвитку 

та інфраструктури Польщі, у рамках політики єднання Європейського Союзу за 

період 2007-2013 років Польща отримала 67 528 млрд євро. Ця цифра значно 

перебільшує показники інших головних бенефіциарів європейської політики 
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єднання Іспанії (34 658 млрд євро), Португалії (21 412 млрд євро) та  Греції (20 210 

млрд євро) [231]. 

Інтеграція Польщі до ЄС зумовила посилення уваги до стратегічного 

планування, що знайшло відображення у створенні планів регіонального розвитку. 

Посилилася конкурентоспроможність влади, почали застосовуватися запозичені з 

приватного сектору методи менеджменту: аутсорсинг, файндрайзинг, співпраця з 

неурядовими організаціями тощо [75, с. 171]. 

Децентралізація влади супроводжувалась створенням ефективної державної 

служби органів місцевого самоврядування. Сьогодні державна служба місцевого 

самоврядування налічує 250 000 осіб, в той час як в органах державної влади як в 

центрі і на місцях працюють 140 000 службовців [235].   

М. Лахижа виділяє такі основні принципи формування та діяльності публічної 

адміністрації, що складалися в результаті польських реформ: спрямованість на 

побудову громадянського суспільства, децентралізація управління, зростання ролі 

місцевого самоврядування, чітке визначення сфер публічної діяльності, 

субсидіарність, ефективність, прозорість, відкритість та гнучкість, адаптація 

законодавства до вимог Європейського Союзу [75, с. 210-211]. 

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що реформа регіонального управління у 

Польщі послужила як зміцненню демократії на місцевому рівні, так і всебічному 

економічному розвитку територій. Створення ефективного самоврядування на рівні 

гміни, повіту і воєводства дозволило регіональним елітам діяти незалежно від 

центру, проявляти ініціативу щодо формування та зміни меж територіальних 

утворень, визначати напрямки економічного розвитку територій. 

Децентралізація торкнулася і розподілу бюджетних коштів, які також стали 

направлятися з урахуванням думки регіонів, при тому, що в недавньому 

комуністичному минулому місцеві керівники були лише виконавцями рішень, 

прийнятих партійним керівництвом нагорі.      
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Як наслідок рішучої децентралізації влади, кожна гміна, повіт і воєводство, а 

отже, і кожен громадянин, отримав відповідну частину, як влади, так і 

відповідальності, за її реалізацію. Завдяки участі в управлінських процесах на 

різних рівнях, поляки швидко зрозуміли необхідність розмежування повноважень 

державних органів і місцевих громад.  

Польські владні структури зуміли досягти головного - витримати взятий курс, 

не збитися з нього. При цьому основна ставка в політичному аспекті робилася на 

масовий патріотизм, властивий польській національній політичній культурі. З 

іншого боку, дуже важливим елементом польських реформ на початковому етапі 

була відсутність розмитості в політичному та ідеологічному виборі. При всіх 

громадських перипетіях ринкові відносини і ліберальна демократія залишалися 

головною метою керівництва країни. В Україні ситуація істотно відрізнялася, і наша 

країна поки що недостатньо використала успішний досвід польських реформ. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі 2 проаналізовано основні етапи розвитку регіональної політики ЄС, 

правову основу та конкретні моделі транскордонного співробітництва, досліджено 

еволюцію інституту регіонального управління у Франції та Польщі. В ході 

дослідження зроблено такі висновки.  

1. В Європейському Союзі вдалося виробити дієву регіональну політику, що 

носить довгостроковий планувальний характер і характеризується ефективними 

механізмами залучення та розподілу ресурсів, фінансування довгострокових 

проектів і програм, контролю використання коштів. Передумовою для розробки 

єдиної наднаціональної регіональної політики Євросоюзу була наявність територій, 

власні ресурси яких недостатні для забезпечення сталого розвитку. Поступове 

збільшення її ваги пов’язано зі вступом до об’єднання нових країн, об’єктивно 
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зацікавлених у вирівнюванні міжрегіональних диспропорцій. Європейський досвід 

із цього питання має цінність для вдосконалення регіональної політики в Україні. 

2. Однією з провідних тенденцій регіональної політики в Європі є активізація 

транскордонної співпраці, що сприяє, як економічному і соціальному прогресу в 

прикордонних регіонах, так і налагодженню міжкультурного діалогу між народами. 

Основною формою транскордонного співробітництва є єврорегіони. Транскордонна 

співпраця слугувала етапом «підготовки» країн Східної Європи до вступу в ЄС, а 

зараз вона використовується і на зовнішніх кордонах спільноти як інструмент 

Європейської політики сусідства. З урахуванням цього фактору розвиток 

транскордонного співробітництва має стати в Україні одним з пріоритетів. 

3. Забезпечення сталого розвитку в Європі сьогодні досягається внаслідок  

децентралізації повноважень центральної влади на користь регіональних та 

місцевих органів самоврядування. Так успішні реформи з перерозподілу 

повноважень від органів виконавчої влади на користь територіальних громад 

провела Франція. Як наслідок у країні існує чіткий розподіл повноважень між усіма 

суб’єктами, що є запорукою успішного регіонального управління. Разом з тим 

держава при значній самостійності територіальних колективів зберігає ефективні 

механізми  контролю.  

Досвід децентралізації Франції, зокрема фінансова самодостатність комун і 

стимулювання міжмуніципального співробітництва, механізми нагляду за 

діяльністю місцевої влади з боку префектів, запровадження контрактів між 

державою та регіонами має бути впроваджений в Україні з урахуванням української 

історії, специфіки та особливостей.  

4. Приклад успішної реалізації реформування регіонального управління та 

децентралізації владних повноважень продемонструвала Республіка Польща. 

Польські реформи не тільки дозволили створити в пострадянський період 

ефективну децентралізовану модель місцевого самоврядування, а й сприяли 

масштабним позитивним змінам в різних сферах суспільно-політичного життя. 
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Внаслідок проведених перетворень було створено чітку систему управління на всіх 

рівнях, ефективні механізми розподілу владних повноважень, взаємодії між центром 

та регіонами, а також передбачено форми  контролю з боку держави за діяльністю 

територіальних громад.   

Практичне застосування польського досвіду в процесі реформування 

регіонального управління в Україні має полягати в побудові взаємовідносин центру 

з регіонами на основі принципу субсидіарності згідно з Європейською хартією 

місцевого самоврядування, реформуванні адміністративно-територіального устрою, 

децентралізації всіх гілок публічної влади, трансформації представницьких та 

виконавчих органів регіонального рівня (об’єднані територіальні громади, райони, 

регіони), забезпеченні фінансової самодостатності місцевого самоврядування.  

Основні положення і результати другого розділу представлено у трьох статтях 

у наукових фахових виданнях, а також матеріалах науково-практичних конференцій 

як в Україні так і за кордоном.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

  

  

 

РОЗДІЛ 3  

СУЧАСНИЙ СТАН РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА 

ШЛЯХИ ЙОГО ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ТРАДИЦІЙ 

 

3.1 Основні етапи формування державної регіональної політики та 

регіонального управління в незалежній Україні 

 

Дослідження питань, пов’язаних із досвідом здійснення регіональної політики 

набувають у сучасному світі, де швидко розвиваються процеси глобалізації і 

регіоналізації, все більшої актуальності. Після здобуття Україною незалежності у 

1991 році очікувалося, що регіональна політика буде серед пріоритетів, оскільки 

відмінності в рівнях економічного і соціального розвитку регіонів були дуже 

значними.  

Так, ВВП міста Києва, як в розрахунку на одну особу, так і на одиницю площі, 

у декілька разів перевищує найвищі показники серед регіонів України [103, с. 101]. 

В контексті порівняння з європейськими країнами середній рівень ВВП на душу 

населення регіонів України складає 15,5% від середнього по ЄС.  

В той же час сама по собі наявність економічних диспропорцій між регіонами 

не є чимось критичним, оскільки такі відмінності існують у більшості країн зі 

значними територіями. Однак, в Україні спостерігаються певні особливості, що не 

властиві для Європи. У локомотивах промислового розвитку - лідерів за 

показниками ВВП спостерігаються гострі соціальні проблеми: найвищі рівні 

смертності, еміграції, захворюваності, алкоголізму, тут неблагополучна 

криміногенна та екологічна ситуація тощо. Система, коли бюджетні надходження 

акумулюються у Києві, а потім розподіляються по регіонах, не дає можливості 

регіональній владі розпоряджатись заробленими коштами і вирішувати нагальні 

соціальні проблеми.  
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Перші кроки центральної влади, які можна віднести до економічного 

напрямку ДРП, мали місце у 1990-ті роки, коли було прийнято 9 законів та  8 указів 

Президента України про створення спеціальних  економічних зон (СЕЗ) і 

спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку 

(ТПР).  

В Україні законодавчо було дозволено створити 11 СЕЗ. До ТПР було 

віднесено більше 90 адміністративних районів і міст, що становило 10% території 

країни. Головна мета запровадження спеціального режиму інвестування на цих 

територіях полягала в тому, щоб залучити інвестиції в найбільш депресивні регіони, 

де виникають гострі соціальні проблеми, а також у регіони, постраждалі від 

наслідків Чорнобильської катастрофи.  

З початку діяльності у СЕЗ і на ТПР залучено інвестицій на суму більше 825 

млн. дол., а темпи приросту інвестицій більш ніж удвічі перевищили 

середньоукраїнські. В той же час, загальний ефект від функціонування таких зон в 

масштабах всієї країни був незначним.  

Разом з тим, фахівці зазначають, що розрив у соціально-економічному 

розвитку українських регіонів залишається у межах диспропорцій, властивих 

деяким країнам Європи. В той же час, не можна не звертати увагу на наявність 

соціо-ментальних відмінностей між жителями різних українських регіонів. Ці 

відмінності можуть негативно впливати на розвиток країни в цілому, особливо коли 

лягають в основу політичної боротьби. Найяскравіше такі суперечності виявляються 

між населенням Західного та Південного і Східного регіонів України, натомість 

центральні області України балансують ці суперечності і є найбільш важливим 

елементом їх пом’якшення [33].  

Соціо-ментальні відмінності дуже чітко проявились під час президентських 

виборчих компаній 2004 та 2010 років, коли Віктор Янукович, стабільно отримував 

підтримку у тих регіонах України, де переважає російськомовне населення (АРК та 
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м. Севастополь, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, 

Одеська, Харківська, Херсонська області) [191].  

Отже, отримавши державну незалежність у 1991 році, Україна фактично 

виявилась державою, у якій різні групи регіонів тяжіли до різних центрів впливу 

поза межами країни. Подальше зволікання з виробленням дієвої державної 

регіональної політики поставило б під загрозу як темпи економічного зростання, так 

і соціальну стабільність в країні.  

Як зазначив М. Долішній, реалізуючи таку політику, держава сприятиме 

усуненню успадкованих від радянських часів деформацій на макрорівні, 

нівелюванню диспропорцій у соціально-економічному розвитку регіонів та їхньому 

зближенню, що має загальнонаціональне значення. Територіальна цілісність країни 

й ефективне функціонування соціально-економічного комплексу кожного регіону в 

тісній взаємодії з іншими регіонами - альфа і омега регіональної соціально-

економічної політики української держави, яка повинна враховувати 

загальнонаціональні потреби та інтереси [40]. 

При цьому, як свідчить європейський досвід, реалізація ДРП - завдання 

нелегке навіть для країн з розвиненою ринковою економікою. В Україні ж її 

формування відбувалося в умовах браку досвіду, незавершеності процесів 

створення дієздатних органів державної влади, гострої економічної кризи. Отже 

об’єктивних та суб’єктивних труднощів було достатньо. 

Визначальні підходи до принципів державної регіональної політики закладені 

у Конституції України, зокрема: стаття 132 визначає, що «територіальний устрій 

України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, … 

збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх 

історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, 

етнічних та культурних традицій» [65]. Засади внутрішньої політики у сферах 

розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів містяться у 

Законі України про засади внутрішньої і зовнішньої політики [138, ст. 4]. 
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Першим нормативним актом, що поклав основу створенню законодавчої бази 

ДРП стала «Концепція державної регіональної політики» затверджена Указом 

Президента України № 341/2001 від 25 травня 2001 року. Цей документ дав 

поштовх створенню нормативно-правового забезпечення для формування 

регіональної політики як самостійної сфери.  

Головною метою ДРП є створення умов для динамічного, збалансованого, 

соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя 

населення, забезпечення додержання гарантованих державою соціальних стандартів 

для кожного її громадянина, а також поглиблення процесів ринкової трансформації 

на основі підвищення ефективності використання потенціалу регіонів, підвищення 

дієвості управлінських  рішень,  удосконалення  роботи органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування [145]. 

У концепції також викладено основні принципи, на яких ґрунтується ДРП, 

серед яких: конституційність та законність, забезпечення унітарності України та 

цілісності її території, поєднання процесів централізації та децентралізації  влади, 

співробітництва між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

Важливим моментом є унормування у документі необхідності визначення 

уповноваженого ЦОВВ, відповідального за регіональну політику, серед завдань 

якого має бути аналіз пропозицій регіонів щодо розподілу державних капітальних 

вкладень та забезпечення найбільш ефективного використання виділених коштів. 

У концепції передбачалося два етапи реалізації: 2001-2003 роки і період після 

2003 року та зазначалися конкретні завдання. Частина цих завдань так і не була 

виконана, а саме: не розмежовано функції і повноваження центральних і місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; не впроваджено в 

практику оподаткування майна; не визначено правового режиму комунальної 

власності; не розмежовано об’єкти спільної власності територіальних громад, що 

перебувають в управлінні районних та обласних рад; не проведено укрупнення 

сільських громад і не внесено відповідних змін до АТУ [116, с. 390]. 
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Інші важливі положення інституційного характеру були реалізовані із значним 

запізненням. Так, визначення ЦОВВ, відповідального за реалізацію ДРП, згідно з 

концепцією мало відбутися до 2003 року. В той же час, Міністерство регіонального 

розвитку та будівництва України було створено і набуло відповідних повноважень 

тільки у 2007 році.  

В. Мамонова, аналізуючи концепцію робить висновок про необхідність її 

удосконалення щодо уточнення головної мети та окремих принципів, завдань, 

установлення пріоритетів за напрямами ДРП. Зокрема, переформулювання потребує 

принцип стимулювання тісного співробітництва між органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування в розробленні та реалізації заходів щодо 

регіонального розвитку, оскільки таке співробітництво є природним і ґрунтується на 

основі законодавчо встановленого розподілу повноважень [97]. 

Основним законодавчим актом, що врегульовував реалізацію ДРП, тривалий 

час залишався  Закон № 2856-ІV від 08.09.2005 року «Про стимулювання розвитку 

регіонів» [158]. 

Практика застосування Закону показала його сильні і слабкі сторони. 

Позитивом було законодавче закріплення поняття «регіон» і відхід від ототожнення 

розвитку регіонів суто з економічним розвитком, розуміння його в контексті 

поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів. Але низка суттєвих 

вад не надала змоги здійснити реальний прорив у регіональній політиці. Законом не 

вироблено дієвих механізмів ефективної взаємодії ЦОВВ та органів регіонального 

самоврядування щодо створення цілісної системи програм розвитку регіонів, 

узгоджених із загальнодержавними програмами економічного, науково-технічного, 

соціального та культурного розвитку України [163, с. 53].  

Законодавство, яке було сформоване протягом 1991–2013 років, мало 

створити цілісну і взаємоузгоджену систему, що дає перелік стратегічних і 

планувальних документів у сфері регіонального розвитку, визначає інституції, котрі 

формують ДРП та реалізовують проекти регіонального розвитку. Проте закони і 
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нормативно-правові акти уряду та Президента України не були гармонізовані між 

собою. Вони побудовані на різних концепціях, містять різні пріоритети і різні 

способи правового регулювання [33]. 

Тривалий час Україна не мала окремого Закону «Про засади державної 

регіональної політики», який був ухвалений лише 05 лютого 2015 року. Закон [139] 

містить основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та 

організаційні засади ДРП; визначення її мети, принципів та пріоритетів, 

інструменти фінансового забезпечення та моніторингу. Серед нововведень – пункт, 

що передбачає участь неурядових установ (АРР) в розробці та реалізації ДРП. Такі 

агенції, що є контрактною формою взаємовідносин між центром і регіональною 

владою, давно стали характерною рисою європейської регіональної політики [220].  

Отже, незважаючи на створення нормативної та інституційної бази для 

впровадження регіональної політики, за роки незалежності не було досягнуто 

відчутного зменшення міжрегіональних диспропорцій, створення та стимулювання 

«точок зростання», зусилля держави не вплинули на системне вирішення проблем 

депресивних територій.  

Серед основних викликів у процесі реалізації регіональної політики на всіх 

рівнях сьогодні називають:  

- нестабільне інституційне середовище, де повноваження щодо регіональної 

політики переміщаються із міністерства в міністерство;  

- Високий рівень централізації та сильна владна вертикаль зі слабкими 

горизонтальними зв’язками, у тому числі між регіонами; при цьому «ментальні» 

розриви між регіонами зростають набагато швидше, ніж соціально-економічні 

диспропорції, що шкодить єдності держави;  

- відсутність далекосяжного бачення розвитку країни та превалювання 

недалекоглядності у прийнятті рішень у сфері ДРП;  

- відсутність адекватного фінансування проектів розвитку в регіонах [33]. 
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 Слід враховувати, що пряма бюджетна підтримка усіх регіонів неможлива. 

Фундаментом регіональної політики має стати самостійність регіонів у визначенні 

перспективних цілей і можливості фінансувати заходи щодо їх реалізації, 

насамперед за рахунок власних джерел та залучених інвестицій. Держава, у свою 

чергу, має сприяти встановленню довгострокових горизонтальних коопераційних 

зв’язків між регіонами, що згладжуватиме міжрегіональні протиріччя та 

покращуватиме координацію економічної політики суб’єктів України.  

 Зрештою, Україні як майбутньому членові Європейського Союзу потрібно 

подбати про зближення її регіональної політики з регіональною політикою ЄС. 

Державна стратегія регіонального розвитку має враховувати основні пріоритети 

європейської регіональної політики, зокрема Стратегії «Європа 2020», якими є: 

інтелектуальне (розумне) зростання: розвиток економіки, що базується на знаннях 

та інноваціях; стале зростання: створення економіки, що базується на доцільному 

(ефективному) використанні ресурсів, екології та конкуренції; всебічне зростання: 

підвищення рівня зайнятості населення, досягнення соціальної та територіальної 

згоди [163, с. 34]. 

Таким чином, проведений аналіз свідчить насамперед про необхідність 

формування в Україні державної регіональної політики на нових засадах, із 

залученням до цього процесу суб’єктів суспільних відносин на регіональному та 

місцевому рівнях, в тому числі територіальних громад, органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, недержавних організацій, суб’єктів підприємництва, 

регіональної еліти. 

Вироблення дієвої регіональної політики сьогодні стає ще більш актуальним у 

зв’язку появою додаткових ризиків, пов’язаних із зовнішнім впливом з боку 

Російської Федерації. Події, що відбулися з початку 2014 року на території 

півострова Крим та у Південно-східних регіонах України, є наслідком прорахунків 

та недоліків державної внутрішньої та зовнішньої політики, в тому числі і політики 

регіонального розвитку [141]. 
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Україна не може і далі залишатися в ситуації, коли державна регіональна 

політика є лише гарним гаслом у передвиборній агітації. Вона, разом із кадровою 

політикою, має стати однією з основних політик держави, особливо такої великої, 

як Україна, з її дуже різноманітними регіонами.  

Вироблення вітчизняної моделі державної регіональної політики 

безпосередньо пов’язано із формуванням дієвого інституту регіонального 

управління. Зокрема, серед комплексу проблем, що постали перед Україною після 

поновлення незалежності, виникло питання реформування АТУ і приведення його у 

відповідність до нових економічних реалій та етнокультурних особливостей. С. 

Саханєнко зазначає, що в Україні на конституційному рівні закріплена успадкована 

від УРСР достатньо проста та централізована модель територіального устрою, а 

неодноразові спроби запровадження процесів децентралізації наштовхувалися на 

супротив та зазнали невдач [169, с.190]. 

Регіони, які до цього забезпечували функціонування строго централізованої 

системи управління в державі, повинні були стати відносно самостійними 

відокремленими соціально-економічними системами. Проте різні вихідні умови 

такого перетворення не сприяли розвитку більшості адміністративно-

територіальних одиниць. Усе це є підставою для зміни границь поділу регіонів, 

адже адміністративно-територіальний устрій України та його законодавче 

забезпечення є таким, що виключає здатність більшої кількості територіальних 

одиниць до саморозвитку [189]. 

Серед недоліків АТУ називають незбалансований за кількістю населення і 

територією обласний поділ країни. Обласні центри представлені і містами 

мільйонерами, і великими містами (понад 500 тис. жителів), і середніми містами. 

Суми, Полтава і Харків мають однаковий адміністративний статус обласних 

центрів. У той же час є великі міста (Кривий Ріг, Маріуполь, Кременчук та ін.), які 

мають статус міст обласного підпорядкування [184, с. 63]. 
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Б. Данилишин серед основних проблем АТУ називає такі: законодавча 

неврегульованість правового статусу адміністративно-територіальних одиниць;  

розташування у багатьох випадках на території міст інших міст, сіл і селищ як 

окремих адміністративно-територіальних одиниць; відсутність у багатьох випадках 

визначених відповідними уповноваженими органами меж адміністративно-

територіальних одиниць; надмірна подрібненість адміністративно-територіальних 

одиниць базового рівня [31]. 

Крім того, на нашу думку, слід відзначити таки чинники як: значна різниця за 

кількістю населення, площею, іншими параметрами між адміністративно-

територіальними одиницями одного рівня; невідповідність статусу багатьох 

адміністративно-територіальних одиниць їх кадровому та матеріально-технічному 

потенціалу; невідповідність рекомендаціям до адміністративно-територіальних 

одиниць Європейського Союзу.  

На сьогодні однією з невирішених проблем залишається відсутність в Україні 

базового закону про засади АТУ. Під час вирішення питань АТУ використовується 

Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про затвердження Положення про порядок 

вирішення питань адміністративно-територіального устрою УРСР» від 12.03.1981  

[155]. В багатьох випадках Положення входить у суперечності з Конституцією 

України [177]. Та й Конституція України в редакції 1996 року приймалася до 

ратифікації Європейської хартії з питань місцевого самоврядування.  

 Відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції України правовий зміст поняття 

«адміністративно-територіальний устрій» має визначатися окремим законом. Проте, 

це питання досі законодавчо не врегульовано. Згідно з проектом закону                   

А. Гриценка «територіальний устрій України – це внутрішня територіальна 

організація держави з поділом її території на складові частини – адміністративно-

територіальні одиниці» [160]. У проекті закону, що внесений народними депутатами 

Р. Безсмертним, І. Юхновським та В. Стретовичем: АТУ України визначено як 

«обумовлену географічними, історичними, економічними, етнічними, соціальними, 
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культурними та іншими чинниками внутрішню територіальну організацію держави 

з поділом її на складові частини – адміністративно-територіальні одиниці, 

відповідно до яких будується система державних органів і система місцевого 

самоврядування» [140]. У цьому визначенні, на наш погляд, прямо пов’язується 

врегулювання питання АТУ із розбудовою ефективного регіонального управління.    

Законодавчі засади регіонального управління в Україні визначають: 

Конституція України, Конституція АРК, Закони України, Європейська Хартія 

місцевого самоврядування, Європейська декларація прав міст, підзаконні акти 

України, Хартія українських міст та місцеві нормативні акти.  

Відповідно до Основного закону систему адміністративно-територіального 

устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, 

райони в містах, селища і села [65, ст. 133]. 

Верхній територіальний рівень (макрорівень) складають Автономна 

Республіка Крим, області та міста зі спеціальним статусом. До середнього рівня 

(мезорівень) належать райони, міста обласного (республіканського АРК) значення, 

райони у містах для міст зі спеціальним статусом. Нижчий (мікрорівень) – це села, 

селища, міста районного значення, райони у містах для міст обласного 

(республіканського АРК) значення.  

 Стаття 133 Конституції України містить повний перелік територіальних 

одиниць верхнього рівня. Це означає, що утворення нової області чи ліквідація уже 

існуючої обов’язково потребують внесення змін до Конституції України. 

Конституція також визначила, що конституційно-правові відносини між областю і 

державою формуються на засадах децентралізації. Це передбачає необхідність 

утворення обласного органу місцевого самоврядування, тобто область 

розглядається не лише як адміністративно-територіальна одиниця, а й як 

сформоване державою об’єднання територіальних громад, яке через обласну раду 

виробляє і реалізовує свої спільні інтереси. 
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Історичний досвід надає приклади, коли в українських конституційних актах 

перераховуються адміністративно-територіальні одиниці з метою окреслення 

державного кордону. Для новоутворених держав така законодавча техніка є 

виступає своєрідною політико-правовою гарантією їхнього подальшого існування. 

Такі згадування можна знайти у Гадяцькому трактаті 1658 р.; «Пактах і конституції 

законів та вільностей війська запорозького...» 1710 р.; ІІІ Універсалі Української 

Центральної Ради 1917 р.; «Тимчасовому Основному Законі про державну 

самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії» 1918 р. 

Проекті «Основного державного закону Української народної Республіки» 1920 р.  

АРК є невід’ємною складовою частиною України і в межах повноважень, 

визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання. [65, ст. 

134]. Представницьким органом АРК є Верховна рада, а урядом - Рада міністрів.  

Зазначимо, що відповідно до прийнятого 15 квітня 2014 року Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», сухопутна територія АРК та міста Севастополя, 

визнані «тимчасово окупованою територією» [137, ст. 3].  

Вищою ланкою в системі адміністративного-територіального поділу, що 

створюється державою для вирішення питань регіонального рівня, є область – 

адміністративно-територіальна одиниця, яка виділяється з урахуванням природних і 

економічних особливостей території, історичного розвитку, кількості населення, 

транспортного сполучення [132].  

Органами місцевого самоврядування на рівні області є обласні ради, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст [148]. 

Державна виконавча влада на обласному рівні представлена обласними державними 

адміністраціями та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої 

влади (ТПЦОВВ).  

 Дослідники відзначають певний дуалізм політико-правової природи області. 

Як об’єкт конституційно-правового регулювання, область є адміністративно-
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територіальною одиницею, яка визначає територіальні межі дії системи місцевих 

органів публічної влади; як суб’єкт конституційно-правових відносин, область – 

сформоване державою об’єднання територіальних громад, наділене правом 

вироблення та реалізації спільного інтересу населення області шляхом прийняття 

рішень на обласному референдумі або обласним представницьким органом [163, с. 

108].  

 Адміністративною одиницею середнього рівня є район, який забезпечує 

цілісність області шляхом узгодження інтересів адміністративно - територіальних 

одиниць первинного рівня (міст, селищ, сіл) [71, с. 209].  

 Райони функціонують в Україні вже більше 90 років, що певною мірою 

свідчить про ефективність цієї структури. Стабільність адміністративного району 

сприятливо впливала на функціонування органів влади, розвиток промислового і 

сільськогосподарського виробництва. Тому можна сказати, що район став вдалою 

адміністративно-територіальною одиницею.  

В той же час залишається актуальною проблема вирівнювання розмірів 

районів, адже розмір території та чисельність населення тісно пов’язані з 

перспективами економічного розвитку. Існуюча між адміністративними районами 

різниця негативно впливає на ефективність діяльності районних органів влади. За 

1990-2010 роки в Україні було створено 11 нових районів. Збільшення кількості 

районів відбувалося шляхом як розукрупнення існуючих, так і відокремлення від 

міських територій [116, с. 63]. На цей час в Україні налічується 490 

адміністративних районів.  

Органами місцевого самоврядування на рівні району є районні ради, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. Виконавча 

влада представлена районною державною адміністрацією. 

Відповідно до статті 118 Конституції України виконавчу владу в областях, 

районах містах Києві і Севастополі здійснюють МДА [65]. Інститут МДА було 

запроваджено у 1992 році. Відмовившись після отримання незалежності від 
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вертикалі рад як органів державної влади, Україна потребувала створення на місцях 

інституцій відповідальних за реалізацію функцій держави на рівні регіонів. На базі 

виконавчих органів обласних, районних, Київської, Севастопольської та районних у 

містах Києві та Севастополі рад були сформовані МДА на чолі з представниками 

Президента України, а отже було відновлено вертикаль державної влади. Свого 

сучасного вигляду МДА набули у зв’язку з прийняттям Конституції України (1996 

р.) та законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.) і «Про 

місцеві державні адміністрації» (1999 р). Таким чином після нетривалого періоду 

децентралізації повноважень на користь місцевих виборних рад, Україна знову 

повернулася до централізації.        

На чолі МДА стоїть голова, який призначається на посаду Президентом 

України. МДА є ключовим елементом системи органів виконавчої влади на 

регіональному та субрегіональному рівні. Саме МДА забезпечують виконання 

державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного 

розвитку, реалізацію наданих  державою,  а  також  делегованих відповідними 

радами повноважень, підготовку та виконання відповідних бюджетів, а також 

подають пропозиції  щодо   обсягу   коштів Державного  бюджету  України  для їх 

розподілу між територіальними громадами,  розмірів дотацій і субсидій. [150, 154]. 

Отже, на сьогоднішній день МДА виступають як основний суб’єкт реалізації ДРП.  

Окрім МДА в Україні на регіональному та субрегіональному рівнях діють 

територіальні підрозділи ЦОВВ та органи місцевого самоврядування. Саме в 

площині діяльності різних гілок влади сьогодні існує ціла низка невирішених 

питань: неузгодженість і дублювання повноважень МДА та ОМС; відсутність 

належного ресурсного забезпечення виконання делегованих повноважень. 

Створення ефективного самодостатнього місцевого самоврядування є 

важливим елементом реалізації державної регіональної політики та розбудови 

інституту регіонального управління. Закон України «Про місцеве самоврядування» 

визначає його як «гарантоване державою право  та  реальну здатність 
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територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових  

осіб  місцевого  самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України» [148, ст. 2].  

Органи чи посадові особи місцевого самоврядування є виборними 

представниками громад. Таким чином, територіальна громада виступає в ролі 

первинного суб’єкта місцевого самоврядування [35, с. 66].  

Фахівці відзначають, що на рівні громади формування органів публічної 

влади відбувається відповідно до положень Європейської Хартії місцевого 

самоврядування [188]. В той же час, українське законодавство, надаючи районним 

та обласним радам право представляти спільні інтереси територіальних громад, 

водночас, позбавляє їх можливості мати свої власні виконавчі органи. Це 

суперечить міжнародній політико-правовій практиці та основним документам, що 

регулюють функціонування місцевого самоврядування, насамперед Європейській 

хартії місцевого самоврядування.  

Дієве регіональне управління є важливою передумовою забезпечення сталого 

регіонального розвитку та вирівнювання існуючих міжрегіональних диспропорцій. 

При цьому слід звернути увагу на те, що держава не має обмежуватись лише 

підтримкою найслабших регіонів. Як зазначає М. Іжа, в сучасних умовах слід 

сконцентрувати зусилля на створенні сприятливих умов для вже існуючих полюсів 

розвитку [54, с. 274].        

Роль держави - створити всі умови для повноцінного розвитку територій та в 

разі виникнення проблем разом з регіонами їх вирішувати й надавати останнім усі 

важелі впливу на регіональний розвиток. Саме регіони повинні вирішувати свої 

проблеми, але на основі чітко визначеної державної політики, якісної нормативно-

правової бази й відповідного ресурсного та матеріально-технічного забезпечення. 

[4]. 

  Наявні інструменти регіонального розвитку не є на сьогодні ефективними. 

Так, щороку в Україні реалізуються десятки державних цільових програм у різних 
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галузях і сферах соціально-економічної діяльності. Проте, більшість затверджених 

програм розвитку територій не виконані у повному обсязі через недофінансування з 

державного та місцевих бюджетів [163, с. 35].  

Успішній реалізації цільових програм також заважає відсутність сталої 

кадрової політики, кадрова чехарда як в центральних органах влади, так і на місцях, 

зміни керівників в залежності від політичної кон’юнктури та результатів чергових 

виборів. За роки незалежності в Україні змінилося 18 прем’єр-міністрів, а середня 

тривалість роботи уряду не перевищує півтора року. Реалізація будь-якої програми 

у таких умовах є надскладним завданням.   

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року було 

передбачено підготовку та реалізацію пілотних проектів у сфері укладання угод 

щодо регіонального розвитку між КМУ та регіонами.  

Угоди були задумані як радикальний інструмент стимулювання розвитку 

окремих регіонів через інститут договірних відносин. Хоча проекти подібних угод 

було схвалено багатьма обласними радами, укладено такі угоди було лише з 

Донецькою (15.09.2007), Волинською (12.01.2010), Львівською (25.06.2009), 

Вінницькою (26.01.2010), Івано-Франківською (06.10.2010) та Херсонською 

(19.10.2010) областями.   

Загалом, позитивними рисами укладання і реалізації Угод є наступні: 

- можливість повсюдного запровадження стратегічного планування 

регіонального розвитку; 

- концентрація ресурсів регіонів та держави для вирішення найгостріших 

проблем; узгодження інтересів органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо стратегічних завдань регіонального розвитку;  

- диверсифікація джерел ресурсів регіонального розвитку, у тому числі, 

можливість широкого залучення приватного капіталу; 

- підвищення відповідальності місцевих органів влади за ефективне 

використання ресурсів, спрямованих на вирішення проблем регіону; 
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- чітке визначення зобов’язань сторін, спільна відповідальність уряду і місцевої 

влади за кінцевий результат реалізації визначених завдань тощо [121]. 

В той же час фахівці відзначають, що практика укладання та реалізації Угод 

щодо регіонального розвитку засвідчила їх певні особливості: 

- тривалість процедур розробки і укладання Угод у часі. Так, з моменту 

підписання протоколу намірів про укладання Угод до моменту їх фактичного 

підписання пройшло: для Донецької області – трохи менше 1 року; для Львівської 

області – 1 рік 9 місяців; 

- залежність процедур розробки і укладання Угод від політичної кон’юнктури. 

Частка фінансування Угоди щодо розвитку Донецької обл. з держбюджету складає 

82,6 %; Угоди щодо розвитку Львівської обл. – 56,6 %; 

- пріоритет щодо укладання Угод для регіонів з високим та середнім рівнем 

розвитку, через порівняно менший обсяг необхідного фінансування та можливість 

залучення місцевого капіталу; 

- різна структура джерел фінансування укладених Угод. Так, частки 

фінансування з місцевих бюджетів та інших джерел фінансування Угоди щодо 

розвитку Донецької області складають 6,7 % та 10,7 %; тоді як для Львівської 

області ці показники складають, відповідно, 41,1% та 2,3 % [54, с. 286]. 

- У додатку Д представлена зведена інформація щодо стану фінансування 

заходів угод з усіх джерел видатків по шести областях,  з якої видно, що жодна з 

угод не була профінансована навіть на 50% [53]. 

Серед перешкод для ефективного використання Угод щодо регіонального 

розвитку як ефективного інструмента стимулювання розвитку регіонів фахівці 

називають: прорахунки та недоліки процесів стратегічного планування розвитку 

регіонів; наявність конфліктів між обласними державними адміністраціями, 

обласними радами та групами впливу на рівні регіону; різні бачення пріоритетів 

розвитку регіону, що суттєво перешкоджає своєчасній підготовці відповідних 

регіональних стратегій; інертність ЦОВВ щодо підготовки та укладання угод [121]. 
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Отже практика показала, що в Україні угоди поки що не виправдали своєї 

мети з точки зору досягнення бажаних результатів, перед усім по причині 

недостатнього фінансування. Їх інституційний контекст також викликає багато 

запитань, головним з яких залишається досить символічна роль органів місцевого 

самоврядування як основних підписантів угод. Крім того, відсутні механізми за 

безвідповідальне ставлення до виконання угод.  

Таким чином, маємо констатувати, що в період незалежності в України було 

сформовано централізоване регіональне управління, де ключову роль відіграють 

МДА.  В той же час, європейська практика доводить ефективність передачі 

повноважень (а разом з ними і фінансових ресурсів) від посадовців, що 

призначаються центральною владою, до представників громади. Отже, на нашу 

думку, продовження та доведення до кінця розпочатого у 2014 році процесу 

децентралізації є необхідною умовою збереження держави та її подальшого 

розвитку. 

 

3.2 Структурно-функціональна модель розбудови інституту 

регіонального управління 

 

Створення нового інституційного дизайну системи публічного управління на 

регіональному рівні, який би задовольняв суспільні запити, сприяв би забезпеченню 

реалізації регіонального інтересу, є сьогодні одним з пріоритетних завдань. 

Розбудова сильного та дієвого інституту  регіонального управління пов’язана не з 

владно-силовими ресурсами ініціаторів перетворень, а з ефективним 

інституціональним проектуванням, орієнтованим на соціальні потреби та інтереси. 

Щоб створити функціонально спроможний інститут, державна влада має знати зміст 

регіональних інтересів та закласти в нього механізм регулювання цих інтересів.  

Зміст регіональних інтересів полягає в тому, що вони представляють собою 

залежність між необхідністю задоволення суспільних потреб і потреб певного 
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регіону (території) і можливостями задоволення певних потреб шляхом спрямованої 

діяльності діючих у цьому регіоні суб’єктів регіонального управління. З точки зору 

забезпечення загальнодержавних інтересів суттєво важливо, на задоволення яких 

потреб орієнтований регіональний інтерес. Чим більше задоволені потреби регіону, 

тим більше полегшуються можливості виконання державних планів і обов’язків, а 

відповідно і забезпечення загальнодержавних інтересів. Однак задоволення потреб 

регіону має мати науково обґрунтовану міру, яка враховує особливості регіону і має 

виходити з об’єктивних потенційних можливостей певного регіону [172, с. 356.].  

Регіональні інтереси - це уявлення населення про стан, цілі і шляхи розвитку 

свого регіону. Вони є одним із п’яти найважливіших чинників виникнення й 

існування регіону, як специфічної свідомості регіональної спільноти [10, с. 22].  

Об’єктивація  регіонального інтересу щодо сталого соціально-еколого-

економічного розвитку території ґрунтується на усвідомленні громадою власної 

відповідальності за існуючий стан справ і розуміння можливості його поліпшити 

власними зусиллями. Регіональний інтерес реалізується в стратегії розвитку, 

програмах діяльності й практичних кроках. Здійснення наведеного може бути 

успішним за умови врахування інтересів усіх суб’єктів регіонального розвитку. 

Саме так можна досягти включення їхніх ресурсів, забезпечити їхню активну участь 

у процесах регіонального розвитку.  

Можливість досягнення згоди між зацікавленими сторонами залежить від 

якісно організованої взаємодії і співпраці між регіональною та місцевою владою, 

підприємствами, науково-дослідними інститутами, фінансовими установами для 

забезпечення прогресивних регіональних змін.  

Останнім часом набуває популярності напрям неоінституціоналізму, який 

розглядає інститути як посередників у розв’язанні конфліктів інтересів. Відповідно 

інститут регіонального управління має виконувати певні посередницькі функції в 

конфліктних ситуаціях, забезпечувати реалізацію регіональних інтересів.  
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На сьогодні в питаннях реалізації завдань ДРП склалася певна 

інституціональна матриця - стійка, історично сформована система базових 

інститутів, які регулюють функціонування головних сфер регіональної політики, що 

перебувають у нерозривній єдності. Базові інститути являють собою глибинні, 

стійкі і постійно відтворювані соціальні відносини, які забезпечують інтегрованість 

різних сфер – економіки, політики, ідеології тощо. Доповнення складають 

компліментарні інститути, які потребують цілеспрямованого впровадження, 

оскільки самі  по собі вони не виникають.  

Формування або розбудова нових інститутів – інституціалізація – розуміється 

як процес, спрямований на: формування й надання стійкості правилам, нормам; 

організаційне оформлення структур, які є агентами інституціалізації.  

Питаннями  державної  політики  регіонального  розвитку  опікуються  

щонайменше  три міністерства  України –  Міністерство  регіонального  розвитку,  

будівництва  та  житлово-комунального господарства, Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі та Міністерство фінансів.  

Так,  безпосередній  вплив  Міністерства  фінансів  України  на  політику  

регіонального розвитку  здійснюється  у  межах  проведення  оцінки  фінансового  

забезпечення  проектів  угод щодо  регіонального  розвитку  та  державних  програм  

соціально-економічного  розвитку територій [153, п. 4].  

Головним  органом  у  системі  ЦОВВ  з  формування  та забезпечення  

реалізації  ДРП  є  Мінекономрозвитку  України [147, п 1].   Міністерство  

економічного  розвитку  і  торгівлі  України  відіграє  провідну роль  у  формуванні  

та  забезпеченні  реалізації  ДРП,  є  основним бенефіціаром  проекту  ЄС 

«Підтримка  політики  регіонального  розвитку  в  Україні»  на період 2013 – 2016  

рр.,  що  покликаний  сприяти  суспільному,  економічному  та територіальному 

згуртуванню країни.   

Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-

комунального господарства України опікується питаннями інфраструктурного  
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забезпечення  регіонального  розвитку, міжнародного  співробітництва  регіонів,  

налагодження  та  підтримки співпраці регіонів з донорськими та міжнародними 

фінансовими організаціями тощо.  

Водночас,  на  практиці,  роль,  функції  та  повноваження  кожного  

міністерства  у  процесі визначення  пріоритетів  регіонального  розвитку  остаточно  

не  розмежовані  та  часто дублюються. Поряд з цим, в  Україні відсутній  орган  

державної  влади,  до  кола  завдань  якого належали  б  питання міжмуніципального  

співробітництва,  міжрегіонального  та  транскордонного співробітництва.  Все  це  

ускладнює  процес координації  державної  політики  та  визначення  стратегічних  

пріоритетів  регіонального  розвитку (з  урахуванням  координації дій  центральної  

та  регіональної  влади,  із  залученням  органів  місцевого  самоврядування  та 

представників недержавних організацій, громадськості на місцях).  

Стратегічні  зміни, які  необхідні  для  модернізації  регіонального  розвитку,  

мають  бути  інституціоналізовані  в  системі  регіонального управління. 

Результатом інституціоналізації має стати безперервний інституційний простір 

формальних правил і норм, внаслідок чого формується «когерентність», тобто 

взаємопов’язаність і взаємозалежність інститутів. Когерентність інститутів 

підтримує єдність і стійкість інституціональної системи регіонального управління.  

Основними елементами інституціональної системи публічного управління на 

регіональному рівні є:  

- суб’єкти інституціональної взаємодії (державного регулювання, ринкового 

саморегулювання, громадської участі в управлінні);  

- певні усталені норми соціальної поведінки суб’єктів регіонального 

управління – інституції та інститути, як їх організаційні форми  (законодавчі акти та 

організаційні структури, наприклад: Державний фонд регіонального розвитку; 

Угоди щодо регіонального розвитку); 
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- інституціональна взаємодія (як по вертикалі – субординація, субсидіарність; 

так і по горизонталі - міжсекторне партнерство, державно-приватне партнерство, 

кластери);  

- держава, як специфічний інститут – особлива форма організації суспільства;  

- інституціональна інфраструктура;  

- певні інституціональні блоки, що діють в окремих сферах суспільного життя 

(фінансова система, виробнича система, ЖКГ тощо). 

Як видно з рисунку 3.1., суб’єкти інституціональної взаємодії на основі 

певних усталених норм соціальної поведінки (інститутів) взаємодіють між собою. 

Інституціональна взаємодія суб’єктів публічного управління на регіональному рівні 

одночасно відбувається як по вертикалі (через ідеологічні, політичні, правові, 

економічні, соціальні інститути), так і по горизонталі (між інститутами, що 

перебувають на одному ієрархічному рівні регіонального управління). У якості 

суб’єктів такої взаємодії можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, 

представлені у вигляді організацій, або держава, яку також можна представити у 

якості сукупності організацій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Елементи інституціональної системи публічного управління на 

регіональному рівні 
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У відносинах з іншими суб’єктами інституціональної взаємодії, держава 

виступає як єдина особа, внутрішні відносини в якій визначаються сукупністю 

певних специфічних інститутів. Інституціональна інфраструктура забезпечує 

можливість ефективної взаємодії між окремими суб’єктами в межах 

інституціональної системи.  

Інституціональна взаємодія суб’єктів регіонального управління об’єктивно 

обумовлена наявністю регіонального інтересу, що потребує створення державою  

інституціональних умов  діяльності суб’єктів щодо його задоволення шляхом 

формування певних інститутів, призначених регламентувати «правила гри» для всіх 

суб’єктів. Одним з таких публічних інститутів, на наш погляд, має стати інститут 

регіонального управління.  

Як вже зазначалось у п.1.2., жоден інститут не стоїть окремо. Він вбудований 

в систему інститутів, так що зміна правил в одному інституті означає, що правила в 

інших інститутах мають до цього пристосовуватися і, відповідно, змінюватися. 

Отже інститут регіонального управління існує в павутинні різних і переплетених 

між собою відносин з іншими інститутами публічного управління на регіональному 

рівні.  

 При визначенні інституту регіонального управління ми виходимо з 

тлумачення поняття інституту як форми організації інституціональної взаємодії, 

обумовленої потребами регіонального розвитку. Інститут регіонального управління 

– це  соціально-політичний і політико-адміністративний інститут, ключовою 

функцією якого є об’єднання  зусиль та ініціатив усіх власників ресурсів 

регіонального розвитку через узгодження їх інтересів. Інститут регіонального 

управління органічно вбудований в інституціональну систему публічного 

управління на регіональному рівні. Його розбудова відповідно до європейських 

стандартів з урахуванням національних традицій і сучасних вітчизняних реалій має 

забезпечити раціоналізацію управління регіональним розвитком, його 

упорядкованість, мінімізацію ситуативних і суб’єктивних чинників. 
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Визначаючи сутність та особливості регіонального управління як публічного 

інституту, звернемо увагу на дослідження китайського економіста Х.-Дж. Чанга 

[208], де учений  акцентує на розмежуванні  інституціональних форм і функцій, які 

виконують інститути. Він відзначає неоднозначний характер взаємин між формою й 

функцією інституту. По-перше, один інститут може виконувати кілька функцій. 

Немає інститутів, які виконують тільки одну функцію, стверджує Х. Дж. Чанг. Так, 

політичні інститути одночасно забезпечують узгодження різних думок, соціальну 

єдність, вирішення конфліктів, державне будівництво. По-друге, різні  інститути 

можуть виконувати одну й ту ж функцію. Макроекономічну стабільність 

забезпечують як Національний банк, так і бюджетні органи, органи фінансового 

регулювання, інститути, що контролюють ціноутворення й узгоджують рівень 

оплати  праці.  По-третє, ті самі функції в різний час можуть виконувати різні 

інститути [208, с. 2-3]. Вчений звертає увагу на необхідність врахування в процесі 

трансформації складної системи міжінституціональної взаємодії. Зокрема, в 

сучасних умовах стратегічних змін у сфері регіонального управління в Україні це 

стосується взаємодії між старими інститутами і новими, що тільки формуються на 

засадах Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) до 2020 року.  

Взаємодія, як процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів 

один на одного, потребує активності та взаємної спрямованості дій тих , хто бере в 

ньому участь. Територіальні громади, громадські організації, суб’єкти 

підприємницької діяльності, органи публічної влади під час визначення і реалізації 

стратегічних пріоритетів регіонального розвитку взаємодіють під впливом чинних 

інституційних взаємозв’язків. Але, така взаємодія різнонаправлена, стихійна і дещо 

некерована в силу відсутності системного підходу до управління даним процесом.  

Не зважаючи на те, що взаємодії приділяється достатньо уваги та визначено 5 

її рівнів – поінформування, комунікація, консультування, залучення і партнерство 

[3, 18, 112], на практиці активно використовуються тільки перші три. Це стосується 

взаємодії щодо задоволення публічних регіональних інтересів, в який тільки органи 
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державної влади володіють можливостями (ресурсами, у першу чергу, ресурсами 

влади) їх реалізовувати, а всі інші суб’єкти спроможні тільки їх  визначати.  

Співробітництво – це розвиток існуючої взаємодії, що визначає точки 

сполучення інтересів різних заінтересованих груп. Укладаються угоди про наміри 

щодо спільної реалізації стратегічних цілей – відбувається формалізація процесу 

взаємодії, формування інфраструктури співробітництва. Прикладами такого 

співробітництва є Угоди про регіональний розвиток, Меморандум про партнерство 

та співробітництво між КМУ та Українським союзом промисловців та підприємців, 

Меморандум про співпрацю між Мінрегіонбудом і Всеукраїнською асоціацією 

ОМС «Асоціація міст України»,  підписання соціальних угод між ОМС та 

господарюючими суб’єктами цих територій тощо.  

Партнерство – вид взаємодії, що передбачає формалізацію відносин на основі 

договорів між конкретними організаціями для реалізації конкретних цілей. У 

документах ООН під партнерствами розуміють «добровільні і засновані на 

співробітництві взаємовідносини між різними суб’єктами, при яких всі учасники 

домовляються спільними зусиллями досягати спільної мети або виконувати 

конкретну задачу і спільно долати несприятливі фактори, нести спільну 

відповідальність, надавати на взаємній основі ресурси і знання і користуватися 

досягнутими результатами» [247]. Майкл Уорнер і Пол Грінер пропонують більш 

конкретне визначення: «союз між сторонами, що представляють уряд, бізнес, 

громадянське суспільство, у якому стратегічно об’єднуються ресурси і здібності 

кожної сторони з метою відповіді на ключові виклики як інструменту, що сприяє 

сталому розвитку, і яке засноване на засадах розподілу ризиків, витрат і загальної 

користі» [217].  

Прикладом інституціоналізації даної форми взаємодії є інститути соціального 

партнерства, державно-приватного партнерства, стратегічного партнерства, 

громадсько-державного партнерства.  
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Ефективність партнерства визначається такими характеристиками: наявність 

загальної цілі або стратегічних інтересів; внесок усіма сторонами ресурсів у 

грошовій або натуральній формі; обмін інформацією; прозорість і спільне 

встановлення фактів; опора на ключові компетенції кожної із сторін; розподіл між 

сторонами фінансових і репутаційних ризиків і переваг. Партнерство є 

найефективнішою інституціональною формою взаємодії суб’єктів регіонального 

управління завдяки її ґрунтуванню на засадах компромісу інтересів та об’єднання 

ресурсів.  

Інституціональна форма взаємодії сприяє розбудові регіонального 

управління як публічного інституту шляхом  об’єднання різних груп дійових осіб 

державної регіональної політики, кожна з яких переслідує власну ціль. Відповідно, 

нормальне функціонування інституту регіонального управління обумовлюється 

раціональністю організаційно-оформленої системи інституцій, врахуванням потреб 

та інтересів суб’єктів реалізації регіональних інтересів, забезпеченням їх 

узгодженості на основі пошуку компромісу, що й визначає публічний формат 

інституту регіонального управління.  

Отже, домінантною особливістю інституту регіонального управління можна 

визначити інституціональну взаємодію, специфіка якої зв’язана як зі специфікою 

інституціональних форм, так і зі специфікою інституціональних функцій. На думку 

В. Липова [78], ця взаємодія відбувається як у статиці (взаємозв’язок 

інституціональних форм), так і в динаміці (взаємодія, що виникає в результаті 

виконання інститутом різних функцій; взаємодія різних інститутів, що спільно 

забезпечують загальну функцію; взаємодія, що виникає при виконанні суміжних 

функцій суміжними інститутами). Таким чином, розбудова інституту 

регіонального управління  передбачає врахування особливостей як ієрархічної - 

структурної, так і горизонтальної -  функціональної взаємодії. 

Наявність ієрархічних відносин, співпідпорядкованість, багаторівневість – 

передумова формування структури інституту регіонального управління. Як вже 
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зазначалось, ця структура має три управлінських рівня: стратегічний, 

функціональний, операційний з конкретними видами і формами  інституціональної 

взаємодії суб’єктів регіонального управління. 

На основі аналізу наукових праць з інституціональної взаємодії [11, 52, 56, 59, 

178, 195] нами виділено три основних форми взаємодії. 

Перша – легітимно організована безпосередньо інституціональна взаємодія, 

що відбувається на стратегічному рівні управління – державне управління на 

регіональному рівні – взаємодія між центральними органами виконавчої влади з 

ТПЦОВВ та МДА. Це така форма  взаємодії, що виникає при виконанні одним  

інститутом різних функцій: регламентація порядку діяльності суб’єктів 

регіонального управління в процесі реалізації стратегії регіонального розвитку; 

узгодження інтересів; інтеграція; синхронізація програмних документів. Вона 

проявляється через легітимні (закріплені законодавством) інституціоналізовані 

форми співпраці у рамках вирішення конкретної проблеми, яка не завжди може 

носити публічний характер, або представляти його опосередковано. Легітимний вид 

інституціональної взаємодії не завжди передбачає конструктивний результат для 

всіх його суб’єктів та визначається взаємодією на рівні формальних норм і правил, 

закріплених законодавством. Легітимний вид характерний і для 

міжінституціональної взаємодії, яка виникає на одному інституціональному рівні, 

наприклад між ЦОВВ при розробленні державних цільових програм.  

Друга – легітимно організована опосередкована (через агентів) 

інституціональна взаємодія, що відбувається на оперативному рівні управління – 

регіональне врядування – горизонтальна взаємодія між органами публічної влади на 

регіональному рівні (МДА та ОМС) та органами місцевого самоврядування з 

інститутами громадянського суспільства і бізнесом. Це така форма взаємодії різних 

інститутів, що спільно забезпечують загальну функцію – реалізацію 

територіального (регіонального) інтересу, який має публічну/громадську цінність.  

В межах даної форми взаємодії виникає і стихійна (не організовна) її форма, яка 
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проявляється у вигляді разових контактів, направлених на вирішення конкретного 

питання, не передбачає довготермінового співробітництва і може не мати 

формального закріплення, а ґрунтуватися на міжособистих відносинах активних 

учасників взаємодії.  

Третя форма взаємодії – органічна – проявляється в консолідаційних формах 

вирішення публічних проблем, що сприяє формуванню інституціональної 

компліментарності (взаємодоповнюваності) суб’єктів регіонального управління та 

нівелює соціальні конфлікти. Органічна форма інституціональної взаємодії 

передбачає конструктивне співробітництво. Це форма взаємодії на 

функціональному рівні управління – державне регулювання регіонального розвитку 

– горизонтальна безпосередня взаємодія між ТПЦОВВ та МДА та вертикальна 

взаємодія між ЦОВВ та МДА, що виникає при виконанні суміжних функцій 

суміжними інститутами – мобілізація ресурсів; організація реалізації програм; 

консолідація дій. Для даної форми характерна органічна (на засадах 

конструктивного співробітництва), організована (регламентована), опосередкована 

(через агентів – наприклад, Мінрегіонбуд, агентство регіонального розвитку, 

Асоціація міст України) взаємодія.  Для даної форми специфічною є внутрішньо 

інституціональна легітимна взаємодія, яка є організованою (зафіксованою 

регламентом «правилами») та безпосередньою (без посередників, що підтримують 

компліментарність взаємодії). Реалізація стратегії регіонального розвитку через 

проекти і програми потребує організації міжінституціональної взаємодії різних 

інституціональних рівнів – стратегічного і функціонального.  

Таким чином, розбудова ефективного інституту регіонального управління 

неможлива без урахування зв’язків і відносин між його елементами. Цей факт у 

свою чергу підкреслює доцільність обґрунтування структурно-функціональної 

моделі інституту регіонального управління. 

Е. Дюркгейм формування ієрархічних відносин виводить із необхідності 

поділу функцій, їхньої вертикальної диференціації. Під функцією інституту 
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розуміється роль, яку він виконує в соціальній системі; усталений спосіб взаємодії, 

за якого зміни в одному об’єкті приводять до змін в іншому; стандартизовані  дії,  

регульовані  певними  нормами.  Функція встановлює  відношення  відповідності 

між певними діями й потребами [42]. Таким чином, коли мова йде про функцію, 

маються на увазі дії і їхні послідовності, виконувані в рамках певних структур і 

націлені на забезпечення їхньої життєдіяльності. Інституціональна структура та 

функції, що вона виконує і є основою розбудови інституту регіонального 

управління.  

Регіони можуть виражати свої інтереси через суб’єктів регіонального управління. 

Діяльність суб’єктів регіонального управління – це реальні вертикальні і горизонтальні 

організаційні взаємодії ЦОВВ, органів регіональної влади і місцевого самоврядування з 

реалізації завдань державної регіональної політики. Багатоманітність організаційних 

зв’язків на регіональному рівні потребує узгодження цілей і дій між різними типами 

структур регіонального управління у досягненні головної мети та відповідного 

ресурсного забезпечення. 

Так, державне управління на регіональному рівні характеризується домінуванням 

централізованого механізму державного управління через створення центральною 

владою спеціалізованих установ на відповідному рівні та призначення посадових осіб, 

що знаходяться у субординаційних відносинах із вищестоящою ланкою.  

Державне регулювання регіонального розвитку характеризується впливом з боку 

конкретного державного органу регіональної влади на умови, пріоритети та обмеження 

трансформації окремих територіальних одиниць, що передбачає наявність об’єктивного 

аналізу стану регіональної системи. Саме в процесі регулювання, яке здійснюється лише 

від імені держави, відбувається узгодження загальнодержавних і місцевих цілей та 

інтересів. В ідеалі, державне регулювання регіонального розвитку – це координація 

взаємовідносин між регіональною управлінською системою, бізнес-структурами, 

регіональним співтовариством (місцевими громадами у межах регіону), що спрямована 
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на досягнення цілей регіонального розвитку шляхом взаємного погодженого розподілу 

зусиль.  

Регіональне врядування характеризується залученням до дослідження внутрішніх 

потенційних можливостей регіону, визначення місцевих потреб і інтересів та 

обґрунтування пріоритетів розвитку регіону окрім місцевих органів публічної влади 

інших акторів (суб’єктів підприємництва, об’єднань громадян), що діють на відповідній 

території займаються проблемами регіонального розвитку. Таким чином досягнення 

мети ДРП відбувається через складну систему організаційних взаємовідносин суб’єктів 

регіонального управління.  

Варто звернути увагу на взаємообумовленість інститутів та процесів регіонального 

управління. Інститути визначають характер політико-управлінських процесів, а процеси, 

у свою чергу, забезпечують формування інститутів з певними функціями.  Відповідно 

актуальною постає потреба у формуванні таких інститутів, які б забезпечували 

стабільність та легітимність означених процесів через реалізацію конкретних 

інституціональних функцій.  

На рисунку 3.2 представлено структурно-функціональну модель розбудови 

інституту регіонального  управління. Модель представлена у форматі 

інституціональної матриці, де відображено базові  інститути на трьох рівнях 

управління (державного управління на регіональному рівні, державного 

регулювання регіонального розвитку, регіонального врядування) та компліментарні 

інститути (балансу інтересів та консолідації дій суб’єктів, синхронізації документів, 

власності), взаємодія між якими відбувається по вертикалі і горизонталі з метою 

реалізації інституціональних функцій, що забезпечують ефективне регіональне 

управління.  Дана модель є прототипом розбудови інституту і може бути 

розширена, відповідно до інституціональних функцій. Проте доцільним є 

збереження її формату у вигляді інституціональної матриці, адже жоден інститут не 

може існувати поза інституційної системи публічного управління. 
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 Рис. 3.2. Структурно-функціональна модель розбудови 

інституту регіонального управління в Україні 
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 Успішне здійснення інституціональних функцій припускає підпорядкування 

принципам необхідності, раціональності, єдності й універсальності. Вони 

передбачають здійснення оптимальним способом у єдності з іншими функціями 

системи тих функцій, які дійсно необхідні для забезпечення її існування; 

погодженість функціонування всіх частин системи; допустимість як здійснення 

одним інститутом різних функцій, так і виконання однієї й тієї ж функції різними 

інститутами [78]. 

 Враховуючи вищезазначене, визначимо інституціональні функції, які на наш 

погляд, має виконувати інститут регіонального управління: 

- консолідація дій  та узгодження інтересів суб’єктів державної 

регіональної політики; 

- синхронізація документів регіонального розвитку, інтеграція інформації 

та формування комунікативного простору; 

- ресурсне забезпечення реалізації регіональних інтересів. 

Функція «Консолідація дій та узгодження інтересів суб’єктів державної 

регіональної політики».  Етимологічно термін «консолідація» (лат. Consolidatio – 

зміцнення, об’єднання) означає процеси укріплення, об’єднання, згуртування [175, 

с.353]. На буденному рівні воно асоціюється з впорядкуванням і ефективністю 

суспільного управління. Однак, як стверджує український дослідник О. Туркевич, 

окрім єдності консолідація, включає інший аспект – різноманітність та 

різнорідність. Співвідношення єдності та різноманітності (збереження певної 

автономії) є одним з головних аспектів консолідації. Вони стимулюють 

консолідаційні процеси в суспільстві та державі [185]. Загалом консолідація може 

бути визначена сукупністю об’єднувальних процесів у суспільстві [124, с.551].  

Консолідація в аспекті нашого дослідження – це форма інституціональної 

взаємодії, яка передбачає об’єднання, згуртування суб’єктів регіонального 

управління для досягнення загальної мети навколо спільних цінностей та інтересів. 

Першою дією функції консолідації є визначення публічних інтересів, що 
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відображають основні потреби учасників регіонального розвитку, та способу їх 

реалізації. Публічний регіональний інтерес є «регіональною ідеєю» навколо якої 

відбувається згуртування.    

У здійсненні консолідації стає явною роль держави, як основного її суб’єкта. 

Держава, виходячи із власної функціональної природи, здійснює заходи щодо 

реалізації публічного інтересу безпосередньо шляхом власної діяльності (діяльності 

уповноважених компетентних органів), або шляхом встановлення нормативних 

приписів, обмежень, заборон, регламентуючих діяльність суб’єктів правових 

відносин.  

Регіональні інтереси реалізуються у межах ДРП. Нормативно-правове 

забезпечення реалізації територіальних інтересів здійснюється регіональними 

органами публічної влади шляхом видання відповідних регуляторних актів.  

Функція консолідації дій суб’єктів регіонального управління має містити 

принаймні два обов’язкові компоненти: ціннісний (досягнення консенсусу стосовно 

визначення загального публічного інтересу та стратегічної цілі регіонального 

розвитку) та інституціональний (утворення інституту, де будуть представлені 

інтереси різних заінтересованих сторін).  

Функція консолідації не є інноваційною для вітчизняної державної 

регіональної політики. Прикладом реалізації державою функції консолідації є вже 

згадані Закон «Про стимулювання розвитку регіонів» [158] і Угода щодо 

регіонального розвитку. Закон передбачає спільне – урядом та ОМС – визначення 

проблем і завдань розвитку регіону та спільні заходи з виконання цих завдань. 

Угода передбачає фінансування як з державного, так і місцевого бюджету, а також 

інших джерел. Водночас, першопричиною низької результативності виконання 

встановлених Угодами завдань став  низький рівень вертикальної координації між 

центральними і місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, 

що підкреслює об’єктивність розбудови інституту регіонального управління. 
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Необхідність узгодження інтересів зумовлена як об’єктивними обставинами, 

так і суб’єктивними факторами. Об’єктивна дійсність створює підґрунтя для 

виникнення різноманітних, дуже часто різноспрямованих і суперечливих інтересів: 

інтереси різних соціальних груп, інтереси окремої особистості і держави, інтереси 

різних відомств та інтереси суспільства. Плюралізм інтересів зберігає можливість 

прояву суперечностей між суб’єктами регіонального управління. Відповідно, 

упорядкування цих інтересів, виділення головних, типових, переважаючих для даної 

форми взаємовідносин - одна з важливих функцій регіонального управління. 

Відповідно до свого семантичного значення (приведення у відповідність, 

примирення, об’єднання різних думок, гармонійне поєднання і т. п.), узгодження є, 

по суті своїй, «зважування» різних інтересів тобто вимірювання сили їхнього 

впливу у взаємодії з іншими факторами на поведінку та діяльність суб’єкта 

регіонального розвитку, надання їм на цій основі рівноваги. Узгодження інтересів 

сторін є фундаментальним базисом формування інфраструктури партнерства та 

співробітництва. 

Поняття «інфраструктура співробітництва» за М. Гібсоном,  ґрунтується на 

формуванні «шляхів, за якими люди і організації можуть прийти один до одного для 

обміну ідеями, рішення проблем і створення партнерств». Це передбачає 

громадянське лідерство, партнерство між державним і приватним сектором, 

ідентифікацію стратегії регіонального розвитку і відповідний набір «інститутів 

співпраці» [23, с.21]. На думку С. Гриненко [27, с. 45], елементами інфраструктури 

партнерства, що формують систему взаємодії є: інформація; шляхи формування 

партнерських відносин; заходи; координуючі впливи; інститути співробітництва.  

Відповідно, цільовою установкою функції «Узгодження інтересів 

заінтересованих осіб регіонального управління» є формування ефективно діючої 

системи взаємодії. Ефективно організована система взаємодії суб’єктів 

регіонального управління, що ґрунтується на принципах оптимального поєднання 

інтересів окремих груп заінтересованих сторін, їх гармонізація дозволить 
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реалізувати систему регіонального управління в цілях стійкого соціально-

економічного розвитку регіону.  

Функція «Синхронізація документів регіонального розвитку, інтеграція 

інформації та формування комунікативного простору». 

В процесі стратегічного планування перед кожним регіоном України стоїть 

ключове завдання – об’єктивно визначити стратегічні пріоритети регіонального 

розвитку в контексті загальнодержавної стратегії регіонального розвитку. Водночас, 

єдиний рецепт щодо виконання такого відповідального завдання відсутній [102]. 

З прийняттям ДСРР України до 2020 року започатковано процес актуалізації 

принципу синхронізації програмних та прогнозних документів соціально-

економічного розвитку регіонів. Це дуже важливо в аспекті нашого дослідження, 

адже, як свідчить світовий досвід [202], мета і цілі проекту регіонального розвитку, 

як документу операційного рівня планування, мають бути пов’язані з 

національними, регіональними чи секторальними цілями.  

Документами стратегічного характеру національного рівня, що стосуються 

розвитку регіонів є: Угода про асоціацію між ЄС та Україною, ратифікована 16 

вересня 2014 року Європейським парламентом і Верховною Радою; Програма 

розвитку України «Стратегія-2020», оприлюднена Президентом України 27 вересня 

2014 року; ДСРР на період до 2020 року, затверджена Постановою КМУ № 385 від 6 

серпня 2014 року.  

Документами стратегічного характеру регіонального рівня, є: регіональні 

стратегії розвитку; стратегії розвитку окремих секторів;  прогнози соціально-

економічного розвитку на середньострокову перспективу; програми економічного 

та соціального розвитку на короткострокову перспективу; державні цільові 

програми;  інвестиційні програми (проекти) у частині виконання заходів 

регіонального розвитку; угоди регіонального розвитку тощо. 

Оскільки територія на сьогодні є надзвичайно важливим та обмеженим 

ресурсом, то її ефективне використання значною мірою впливає на суспільний 
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розвиток. У цьому контексті, обов’язковим структурним елементом, 

територіальною основою стратегії регіонального розвитку має стати планування 

території, згідно з Законом України «Про планування та забудову території».  

На сьогодні відбувається інтенсивне, проте дещо хаотичне запровадження 

сучасних методів планування регіонального розвитку, що має безспірно позитивні 

результати в деяких регіонах і сприятливі перспективи. Разом з тим, з’явився 

«розрив» у підходах к плануванню територіального розвитку на державному і 

регіональному рівнях. Регіони при розробленні прогнозів, регіональних стратегій, 

програм і планів зіткнулися з відсутністю чітко окреслених регіональних інтересів і 

пріоритетів держави в цілому. При цьому не існує й організаційного механізму, 

здатного забезпечити узгоджену взаємодію державної і регіональної влади при 

розробленні перспектив розвитку територій на різних рівнях управління.  

Зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року 

№ 666 ліквідовано Міжвідомчу  координаційну  комісію  з  питань регіонального  

розвитку [146], яка була утворена  задля  забезпечення  узгоджених  дій  

центральних  та  місцевих  органів виконавчої  влади  під  час  прийняття  та  

виконання  рішень  з  питань  державної  регіональної політики,  соціально-

економічного  розвитку  регіонів,  окремих  територій, та  до  цього  часу повною  

мірою  не  використала  власний  інституційний  потенціал  щодо  стимулювання 

регіонального розвитку. 

Реалізація можливостей, визначених ДСРР до 2020 року, потребує створення 

єдиної  загальнодержавної системи розроблення прогнозно-планових документів, в 

основу якої має бути покладено принцип синхронізації.   

Синхронізація, у загальному визначенні – це  часова впорядкованість, 

узгодженість процесів і подій, локалізованих в різних місцях. Цільовим орієнтиром 

функції синхронізації є забезпечення взаємозв’язку між документами стратегічного 

характеру національного та регіонального рівня і проектами розвитку територій як 

по вертикалі, так і по горизонталі. 
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Відомі регіоналісти В. Лексин, А. Швецов визначають таку сутність вимоги 

синхронізації документів регіонального розвитку [76]: обов’язкове визначення 

органами державної влади загальнодержавних інтересів і пріоритетів регіонального 

розвитку та їх врахування в документах, що визначають перспективи розвитку 

кожного регіону; узгодженість всіх документів між собою; загальний методичний 

підхід до розроблення і реалізації прогнозно-планових документів на державному і 

регіональному рівнях; єдиний інформаційний простір; єдина загальнодержавна 

правова база; єдиний порядок організації взаємодії органів влади всіх рівнів.      

Важливою складовою процедури синхронізації є надання інформації 

потрібним суб’єктам в потрібний час. Реалізація цього завдання можлива шляхом 

створення на партнерських засадах інформаційно-комунікативної системи – певного 

середовища інтеграції інформаційних ресурсів стосовно інтересів та можливостей 

суб’єктів регіонального управління. Ця функція, за природою, є інституціональною, 

адже для її практичного застосування необхідно регламентувати - хто, кому, у 

якому обсязі буде надавати інформацію. Отримана інформація має інтегруватися в 

структуровані бази даних, розподілені за суб’єктами і напрямками регіональних 

проектів. Система баз даних є основою координації регіональних програм на основі 

узгодження інтересів заінтересованих сторін. 

Передача інформації неможлива без системи комунікації, що забезпечує 

взаємодію між учасниками регіонального управління. Вона має охоплювати 

множину соціально-економічних суб’єктів у відповідності з відповідальністю і 

повноваженнями та інтересами в інформації. Це обумовлює необхідність 

формування певного комунікаційного простору суб’єктів проектного управління. 

Комунікаційний простір – це сукупність всіх інформаційних потоків у системі 

взаємодії, сформований у відповідності до структурного складу, особливостей і 

потреб суб’єктів – учасників. Інформаційно-комунікаційна модель напряму 

пов’язана зі структурою інституціональної взаємодії учасників регіонального 

управління.  
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Функція «Ресурсне забезпечення реалізації регіональних інтересів».  

Ресурсне забезпечення – це розширення можливостей регіонального управління 

за рахунок збільшення кількості матеріально-фінансових ресурсів. Проте, в умовах 

дефіцитності ресурсів, суб’єкт управління, що приймає рішення, повинен мати чітке 

уявлення про альтернативні варіанти ресурсного забезпечення та режими його 

реалізації. Можна визначити наступні дії суб’єктів регіонального управління щодо 

ресурсного забезпечення: перерозподіл ресурсів, мобілізація ресурсів, еквівалентний 

обмін ресурсами.  

Для вирішення проблеми ресурсного забезпечення реалізації цілей розвитку 

регіону суб’єкт регіонального управління вступає у відношення обміну з 

навколишнім середовищем для отримання ресурсів, що формує мережеві 

відношення між ним та іншими акторами. 

На наш погляд, через багатоманітність організаційних зв’язків на 

регіональному рівні, перерозподіл ресурсів системи регіонального управління має 

здійснюватися за кількома стратегічними напрямами: 

- вирівнювальний перерозподіл ресурсів, у межах якого відбувається 

перерозподіл фінансових ресурсів з місцевого бюджету, направлений на 

забезпечення єдиного стандарту доступу до бюджетних послуг на території регіону 

за аналогією з діючою методикою міжбюджетного трансферту на вирівнювання 

доходної спроможності бюджету, який його отримує; 

- стимулюючий перерозподіл ресурсів, направлений на мотивацію 

регіональних органів влади до нарощення податкового потенціалу (обсягу 

капітальних вкладень) на власній території. 

Від здатності регіонів мобілізувати і реалізовувати наявний потенціал 

залежить і досягнення рівноваги між централізацією та децентралізацією. Центр і 

регіони тісно взаємопов’язані. Але регіони самоцінні. Їх потенціал, за умов 

мобілізації, може у значно більшій мірі й на більш якісному рівні ніж зараз служити 

як інтересам регіонів, так і національним інтересам.  
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Мобілізація ресурсів має відбуватися на основі узгодження цілей та інтересів 

всіх суб’єктів регіонального розвитку. Усі суб’єкти (органи публічної влади, бізнес-

структури, територіальні громади) декларуючи свої пріоритети, відповідно мають 

визначити роль, місце і обсяг ресурсів, які забезпечать спільне вирішення питань 

регіонального розвитку.  

Функція мобілізації ресурсів може бути реалізована через: адміністрування – 

визначення розпорядників ресурсів, визначення й закріплення джерел мобілізації 

ресурсів, визначення особливостей використання окремих груп ресурсів; 

регулювання фінансування – державно-приватне партнерство, проектне 

фінансування, грантове фінансування, фандрайзинг, державний фонд регіонального 

розвитку тощо. 

Нагальною є потреба у формуванні механізмів регуляторної політики держави, 

направлених на: узгодження системи нормативного вилучення ресурсів (що має 

встановлюватися на регіональному рівні – амортизаційні премії, податкові 

преференції, податкові кредити, пільгові митні режими тощо); вдосконалення 

практики застосування дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних кредитів, що 

забезпечують відповідний рівень фінансування регіонального управління; розробки 

процедури приватно-державного партнерства; налагодження тісної співпраці органів 

публічної влади з найбільшими бізнесовими групами та асоціаціями малого і 

середнього бізнесу. 

Зазначимо, що інституціональні функції тільки у сукупності можуть 

забезпечити розбудову інституту регіонального управління. Адже інституціональні 

функції, з одного боку – це спосіб існування інституту регіонального управління, а з 

іншого – інститут регіонального управління може існувати тільки як носій певних 

функцій. Лише у своїй єдності функції формують цілісний інституціональний 

елемент за принципами: цілісності – внутрішньої єдності; зв’язності – комплексної 

взаємодії та взаємообумовленості;  послідовності – безперервної, упорядкованої 

взаємодії у межах встановлених завдань. 
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Компліментарність інституціональних функцій та видів інституціональної 

взаємодії формує певний інститут – норми і правила здійснення регіонального 

управління. 

 

 3.3 Розбудова інституту регіонального управління в Україні на основі 

європейського досвіду та вітчизняних традицій 

 

Розбудова інституту регіонального управління в Україні має враховувати 

загальноєвропейські тенденції регіоналізації, що зумовили кардинальні зміни у 

багатьох країнах ЄС. Головний напрямок цих змін спрямований на подальшу 

демократизацію управління, адміністративні реформи структури державної 

виконавчої влади, децентралізацію та деконцентрацію повноважень і 

відповідальності.  

У світі давно зрозуміли, що управління неможливо здійснювати виключно з 

центру. Як зазначав відомий французький вчений А. Токвіль: «центральна влада, 

хоч би якою освіченою та вправною вона була, не в змозі охопити всі питання життя 

великого народу. Коли влада намагається виключно своїми силами створити та 

привести в дію безкінечну множину різних суспільних механізмів, вона змушена 

буде або задовольнятися далеко неповними результатами, або її зусилля будуть 

просто марні» [182]. 

Проблема децентралізації влади в Україні не є новою, проте залишається 

актуальною. Ключові важелі управління сконцентровані в центрі, спостерігаються 

суперечності між гілками влади, і, як результат – відчуженість влади від людей. Як 

зазначив Президент України П. Порошенко, «ми хочемо змінити найближчу до 

народу місцеву владу, надавши самоврядуванню реальних повноважень, яких ще 

ніколи не знала система місцевого самоврядування в історії України» [128]. 

Децентралізацію влади здійснило багато європейських країн такі як Франція, 

Польща та інші. В той же час на пострадянському просторі мали місце інші 
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приклади. Показовим є обмеження прав на самоврядування суб’єктів федерації у 

Росії (ліквідація інституту виборності губернаторів) [54, с. 67]. 

В умовах, що склалися в Україні, дуже важливо в процесі децентралізації не 

допустити відцентрових тенденцій, повернення до ідей федералізації та посилення 

сепаратизму.  

У попередні роки в Україні періодично з’являлися ідеї щодо її федералізації, 

що на нашу думку, є неприйнятним. Упродовж значного часу Україна була 

загарбана сусідами, і дійсно кожна з її частин має свої національно-культурні 

особливості. Разом з тим керівні кола Росії, які не можуть змиритися з суверенною 

Україною, продовжують використовувати етнографічні відмінності в окремих 

регіонах як основу для нагнітання міжнаціональних протиріч. Україні нав’язується 

ідея перетворення на федерацію, в якій деякі регіони фактично мали б право «вето» 

у міжнародній, безпековій та культурній політиці держави.  

На наш погляд, федеративний устрій є неприродним для України, оскільки 

федерація з історичної точки зору - це об’єднання територій, які були колись 

окремими державами.  

 Якщо звернутись до європейського досвіду, то серед 48 країн Європи тільки 6 

є федеративними: Австрія (з 1920 р.), Бельгія (з 1993 р.), Боснія та Герцеговина (з 

1995 р.), Російська Федерація (з 1992 р.), Німеччина (з 1949 р.), Швейцарія (з 1848 

р.). В той же час, більшість європейських країн були і залишаються унітарними. 

 Слід розуміти, що федерація це не тільки бюджетна та адміністративна 

автономія і двопалатний парламент, це й наявність власного законодавства. 

Законодавчі органи суб’єктів федерації можуть ухвалювати власні закони, 

відповідно до яких здійснюється їх судочинство. В Україні на нинішньому етапі це 

було б явно деструктивним і створювало б загрозу територіальній цілісності країни. 

Зрештою федералізація аж ніяк не сприятиме скороченню державного апарату, а 

навпаки - призведе до його зростання.  
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Історичний досвід державотворення свідчить про формування України саме як 

унітарної країни. Лише розглядаючи територіальний устрій у Київський період, 

фахівці говорять про федеративне (часом конфедеративне) об’єднання спочатку 

племінних союзів, пізніше племінних князівств, далі територіальних князівств. [171, 

с. 92]. Українська козацька держава формувалася як унітарна, так само не йшлося 

про федеративній устрій і в період УНР, Гетьманату та Директорії. Зокрема, 

Конституція УНР 1918 року, надаючи «своїм землям, волостям і громадам права 

широкого самоврядування, додержуючи принципу децентралізації» все ж таки 

проголошує УНР «неподільною державою» [66, ст. 1]. 

Про те, що Україна є і буде унітарною державою і неприпустимість її 

федералізації неодноразово заявляв чинний Глава держави. Більшість населення 

України також негативно сприймає ідеї щодо федералізації країни. За результатами 

опитування, що було проведено Центром Разумкова у травні 2015 року на питання 

«Як Ви ставитеся до ідеї федеративного устрою України?» відповідь «підтримую» 

надали 14,5% опитаних, у той час як 69,2% обрали варіант «не підтримую» [200]. 

Документом, що визначив основні напрямки реформи з децентралізації, є 

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади, ухвалена Розпорядженням КМУ 01 квітня 2014 року. 

 Концепцією передбачено утворення на кожному рівні АТУ відповідних 

органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади: на базовому рівні 

функціонують сільська, селищна, міська ради та їх виконавчі органи, 

представництва (представники) окремих органів виконавчої влади; на районному 

рівні - районні ради та їх виконавчі органи, райдержадміністрації, територіальні 

органи центральних органів виконавчої влади; на регіональному рівні - Рада 

міністрів АРК, обласні ради та їх виконавчі органи, облдержадміністрації, Київська 

та Севастопольська міські ради та їх виконавчі органи, Київська та Севастопольська 

міські держадміністрації, територіальні органи ЦОВВ [159]. 
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Важливим моментом у Концепції є норма про утворення виконавчих органів 

обласних та районних рад і одночасно зміну статусу МДА з органів загальної 

компетенції на контрольно-наглядові органи з функцією координації діяльності 

ТПЦОВВ на відповідній території.  

На сьогоднішній день, хоча згідно з законами «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» МДА є підзвітними і 

підконтрольними органам місцевого самоврядування в частині роботи у бюджетній, 

соціально-економічній та культурній сферах, як показує практика, вони відносяться 

до рад як до придатка, який повинен без особливого розгляду приймати те, що 

вносять адміністрації з урахуванням інтересів і побажань не територіальних громад, 

а центральних органів влади. 

Після реформування в Україні має бути побудовано трирівневу систему. 

Найсильніша - це громада (село-селище-місто), далі - район, а потім - область. 

Кожен з цих рівнів матиме виключний перелік компетенцій і джерела фінансування. 

Державні адміністрації будуть перетворені на префектури, які наділятимуться 

повноваженнями контролю за законністю актів ОМС на відповідній території. 

Замість голів обласних державних адміністрацій будуть префекти - кар’єрні 

державні службовці, які будуть державним «оком» на території [39]. 

Інститут префектів запозичений з французького досвіду, а сама запропонована 

модель децентралізації має схожість як з французькою, так і з польською моделями 

регіонального управління. Зміна ролі МДА, позбавлення їх статусу суб’єкта 

прямого управління регіональним розвитком відповідає європейській практиці, 

оскільки означає передачу повноважень від призначених державою посадовців – 

обраним представникам громади.  

В той же час не слід забувати, і про національну традицію. Як було зазначено 

у підрозділі 1.3., полково-сотенний устрій часів козацької державності передбачав 

виборність усіх ключових посадових осіб, у тому числі і керівників на місцях: 

полковників та сотників. У Конституції Пилипа Орлика зазначається «як військові, 
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так і посполиті урядники, особливо полковницькі, мають обиратися вільними 

голосами, а по обранні - владою гетьманською затверджуватись. Такого ж закону і 

полковники повинні будуть дотримуватися та не допускати без вільного обрання 

цілої сотні сотників та інших посадовців за якісь респекти» [38]. Майбутня громада, 

що об’єднуватиме кілька населених пунктів, є аналогом «вервів», які існували за 

часів Київської Русі. 

Запропонована Концепцією модель заслуговує на позитивну оцінку, оскільки 

передбачає якісно новий механізм регіонального управління. При цьому, на нашу 

думку, важливим логічним доповненням до Концепції має стати надання статусу 

територіальної громади області (регіону) та району. Аналогічний крок було 

зроблено у Франції в рамках реформи з децентралізації, коли статус територіальної 

громади отримав регіон. 

Зазначені у Концепції ідеї знайшли своє подальше практичне втілення у 

Законі «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», 

який було ухвалено Верховною Радою у першому читанні 31 серпня 2015 року. 

Зокрема в документі вже не вживається термін «місцеві державні адміністрації». 

Закон передбачає, що виконавчу владу в районах і областях, у Києві та Севастополі 

здійснюють префекти. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за 

поданням КМУ Президент України [133]. Крім того, пропонується закріпити в 

Конституції систему АТУ України, що включає: громади, райони, регіони. 

Прийняття зазначеного законопроекту у першому читанні викликало широкий 

суспільний резонанс. Суперечки викликає пункт відповідно до якого «Особливості 

здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської 

областей визначаються окремим законом» [133]. Фактично зазначена норма означає 

надання окремим територіям, статусу, що відрізнятиметься від статусу усіх інших 

територій в Україні. За даними соціологічного дослідження, що проводилося з 19 по 

24 лютого 2016 року надання цим територіям особливого статусу у складі України 

підтримують лише 22,6% опитаних [117]. 
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В Європейському Союзі є декілька країн, наприклад: Велика Британія, 

Франція, Португалія, Іспанія, які мають у своєму складі території зі спеціальним 

статусом, що обумовлений політичними, географічними або історичними 

причинами. Зазвичай це віддалені, заморські території.  

У материковій Франції статус Корсики суттєво відрізняється від статусу 

інших регіонів країни. Він тяжіє до статусу Французької Полінезії, що значиться як 

заморська територія. Французька Республіка гарантує корсиканському народу, як 

складовій частині французького народу право на збереження його культурних 

особливостей і на захист його специфічних соціальних та економічних інтересів, 

якщо вони не завдають шкоди національній єдності й цілісності Франції [81]. 

Проте, на нашу думку, посилання на досвід європейських країн в даному 

випадку є недоречним. Слід враховувати, що у тій же Франції наявність особливого 

статусу Корсики та заморських департаментів і територій, обумовлена історичними 

чинниками та є результатом трансформації відносин між метрополією та колишніми 

колоніями. 

Слід також врахувати, що спроби зовнішнього впливу на внутрішньополітичні 

процеси в Україні, територіальні претензії і пряма загроза територіальній цілісності 

держави є обмежуючим чинником для використання в Україні моделі регіонального 

управління, що передбачає надання особливого статусу окремим територіям. На 

нашу думку, слід вести мову про повноцінну децентралізацію для усіх регіонів із 

врахуванням їх особливостей, в тому числі для окремих районів Донецької та 

Луганської областей після відновлення української влади на цих територіях.     

В той же час досвід асиметричної децентралізації, яка існує, наприклад, у 

Франції, загалом є цінним і згодом, після повернення контролю України над 

Кримом може бути використаний стосовно цієї території. Застосування 

асиметричної децентралізації у даному випадку обумовлено історичними 

чинниками, оскільки, Крим уже має в Україні автономний статус і є історичною 

батьківщиною кримськотатарського народу.  
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Важливим компонентом, що уможливлює успішне проведення децентралізації 

є формування самодостатніх громад, що розпочато в Україні відповідно до Закону 

№ 157-19 «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [136], ухваленого 

ухвалила 5 лютого 2015 року. 

При цьому європейський досвід свідчить про те, що країни, які проводили 

аналогічні реформи, не робили це виключно добровільно. В Швеції з 1960 по 1974 

рік проходив етап добровільного об’єднання, поки не було прийняте директивне 

рішення. Як зазначив А. Ткачук, об’єднуються лише в тому разі, якщо розуміють: 

держава все одно змусить об’єднатися, а якщо зробити це добровільно, то є 

можливість отримати для себе додаткові ресурси [21]. 

У Данії добровільне об’єднання проходило з 1958 по 1973 рік. Реформу      

2007 року провели вже затвердивши новий територіальний поділ у центрі.                    

98 муніципалітетів замінили попередньо існуючі 271. Було скасовано 13 данських 

провінцій і створено 5 адміністративних регіонів [166]. 

В Латвії з 1998 по 2008 держава виділяла гроші на добровільне об’єднання 

громад, проте за період добровільного об‘єднання утворилось десь до 20 об‘єднаних 

самоуправлінь [203]. Після цього міністерством було розроблено карту, відповідно 

до якої зараз в Латвії є 9 міст республіканського значення та 110 країв, які є 

адміністративно-територіальними одиницями. 

Масштабну реформу з децентралізації провела у 2011 році Греція, яка 

вважалася високо централізованою державою. У результаті реформи кількість 

муніципалітетів було скорочено з 1034 до 325, замість 54 префектур було утворено 

13 регіонів «peripherias». Новостворені муніципалітети набули більшої ваги та 

розширили свої повноваження [211, с. 35]. 

Значне скорочення муніципалітетів відбулося внаслідок реформи в Фінляндії. 

В період з 2006 по 2013 рік їх кількість зменшилася з 431 до 320, і до того ж було 

посилено міжмуніципальне співробітництво [211, с. 30]. А. Матвієнко зазначає, що 

фінський підхід до об’єднання територіальних громад виключно на добровільній 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52379
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основі, повною мірою відповідає принципам демократії та місцевого 

самоврядування, однак потребує значних фінансових затрат для стимулювання 

цього процесу [100]. 

Таким чином укрупнення територіальних одиниць найнижчого рівня є 

спільною рисою, реформ, що відбулися в європейських країнах в останні роки. При 

цьому лише фінський досвід свідчить про теоретичну можливість виключно 

добровільного об’єднання громад, в той час як в інших європейських країнах 

держава задавала певні рамки цього процесу. З урахуванням обмежених ресурсів 

державного бюджету виключне добровільне об’єднання громад, на нашу думку, не 

буде успішним в Україні.   

В той же час А. Ткачук зазначає, що процес об’єднання вже набув 

незворотного характеру, в цілому по країні об’єдналося 8 % громад, а нову хвилю 

об’єднань слід очікувати у липні 2016 року, коли люди реально побачать результати 

бюджетної децентралізації [181]. 

Важливим фактором, стимулюючим об’єднання, мають стати фінансові 

переваги. Так, відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України громади, що 

об’єднуються, крім загальної для всіх сільських бюджетів доходної бази, отримують 

значний додатковий ресурс у вигляді 60 % податку на доходи фізичних осіб, а це 

дозволить в середньому у 2,5 рази збільшити їх доходну частину. Сільські громади, 

що не об’єднані, цього виду доходів не отримують [24, с. 102]. 

Після завершення процесу об’єднання до новостворених  громад увійдуть 

населені пункти, які раніше мали свою сільську (селищну) раду і голову. В такий 

ситуації, на нашу думку, буде доцільним замість прямих виборів голови об’єднаної 

громади обирати його відповідною радою. Саме так обирається мер французької 

комуни. Напряму ж обиратимуться старости, які представлятимуть населення села 

чи селища. Наявність представництва населення від територіальної одиниці, що 

входить до складу громади, існує і в Європі і передбачено, зокрема, польським 

законодавством, а саме Законом «Про гмінне самоврядування». 
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Чинні нормативно-правові акти не містять кількісних показників регіонів, 

районів та громад та не пропонують об’єднання районів. В той же час, Звіт 

Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи містить таку інформацію: 

«крім існуючих 27 (регіонів), які залишаються і зазначені в Конституції, буде 

залишено тільки близько 150 районів замість 490 і приблизно 1500 громад замість... 

10279» [122]. Дані, що наводять інші джерела містять чисельні показники подібного 

порядку.  

Вже сьогодні є райони, де утворилось 1-2 повноцінні громади і основні 

ресурси і повноваження перейшли до них. Є громади де сконцентровано більше 

80% населення району. Наступним кроком після об’єднання громад має стати нове 

районування, чого не слід боятися [181]. При цьому доцільно взяти до уваги 

європейський стандарт NUTS. Хоча цей стандарт охоплює лише країни ЄС, досвід 

розширень об’єднання у 2004 та 2007 роках свідчить про те, що країни-кандидати 

почали пристосовуватись до нього заздалегідь, що полегшило їх подальшу 

інтеграцію у багатьох аспектах.  

Якщо області в Україні, в цілому відповідають критеріям NUTS 2, що 

передбачає кількість населення від 800 тис. до 3 млн., то рівень NUTS 3 відповідно 

має кількість населення від 150 до 800 тис., що є більшим ніж середній рівень 

районів в Україні. Отже, для відповідності цьому європейському стандарту райони в 

Україні мають бути укрупнені.  

Після проведення реформи основна відповідальність за розвиток регіонів ляже 

на місцеві ради. Не секрет, що сьогодні в обласних, районних та міських радах 

активно працюють 20-25% депутатського корпусу, а значна кількість місцевих 

депутатів займається лобіюванням своїх бізнес інтересів. Низька ефективність 

місцевого самоврядування, слабка здатність місцевих представницьких органів 

вирішувати питання буденного життя мешканців сіл, селищ, міст безпосередньо 

пов’язані з недосконалістю системи їх формування [107, с.33]. 
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Слід зазначити, що кількість депутатів обласних та інших рад в Україні, на 

наш погляд, є завеликою. У таблиці 3.1. ми наводимо інформацію, щодо кількості 

депутатів адміністративно-територіальних одиниць субнаціонального рівня у 

Франції, Іспанії та, для порівняння, країни з пострадянського простору Республіки 

Білорусь. Навіть у країнах сталої демократії, які до того ж значно випереджають 

Україну в економічному розвитку, немає такої великої кількості депутатів 

субнаціональних представницьких асамблей. Отже на нашу думку, скорочення 

кількості депутатів місцевих рад є правильним рішенням.  

 

Таблиця 3.1. 

Кількість депутатів адміністративно-територіальних одиниць 

субнаціонального рівня 

 

Країна населення Кількість 

адміністрати

вних 

одиниць суб-

національног

о рівня 

Середня 

кількість 

населення 

адміністрат

ивної 

одиниці 

Загальна 

кількість 

членів 

асамблей суб-

національного 

рівня 

В 

середньому 

на кожну 

одиницю 

Україна 46 402 046 27 1718594 3011 112 

Франція 62 976 071 26 2422157 1890 73 

Іспанія 46 601 869 17 2 741 286 1193 70 

Білорусь 9 481 200 7 1354457 420 60 

 

Таке рішення запропоновано у Законі України № 595-19 «Про місцеві 

вибори», від 14.07.2015 р. [149]. Частини 3 та 4 статті 16 зазначеного закону 

визначають чисельність місцевих депутатів. Вибори до місцевих рад 25 жовтня 2015 

року пройшли вже за новим законодавством, що дозволило скоротити 
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багатотисячну «армію» місцевих депутатів приблизно на третину. Так склад 

Одеської обласної ради VII скликання налічує 84 депутати замість 132 у 

попередньому скликанні.  

Також зазначимо, що термін обрання місцевих депутатів на 5 років, який 

встановлюється статтєю 141 Конституції України, є завеликим і має бути 

скороченим. А. Ткачук вважає, що п’ять років для місцевого самоврядування – це 

дуже багато [181]. Так, наприклад у Польщі усі представницькі органи на місцях: 

рада гміни, рада повіту та сеймик воєводства обираються на 4 роки. Скорочення 

терміну повноважень, на нашу думку, сприятиме відповідальності місцевих 

депутатів перед громадою, оскільки в умовах нерозвиненого громадянського 

суспільства, вибори є найбільш надійним механізмом контролю громадян за своїми 

обраними представниками. До речи, повертаючись до національних традицій, 

нагадаємо, що, наприклад, січова система управління передбачала пряме обрання 

органів управління всіма запорожцями на нетривалий термін (найчастіше 1 рік) [36, 

с. 165].  

В процесі реформування періодично постає питання щодо того, якою буде 

система АТУ: дворівнева чи трирівнева. У Європі є країни, які обрали дворівневу 

систему, Так у Швеції адміністративний устрій має два ступені: - 22 райони (län), 2 

регіони (Västra Götaland, Skåne) (у середньому 400000 мешканців), - 288 комун 

(kommuner) (у середньому 34000 мешканців) [196]. 

Деякі українські дослідники також висловлюються за дворівневу систему. 

Так, А. Матвієнко пропонує сформувати дворівневу систему АТУ: І) громада-район 

– базовий рівень територіальної організації держави (орієнтовна кількість – 900); 

ІІ) область – другий рівень [101, с. 26.].  

Інші стверджують, що існуюча трьохланкова модель територіального поділу є 

найбільш оптимальною для України, але вимагає свого значного переформатування 

в напрямку оптимального співвідношення між рівнями та врахування соціально-

економічних, соціокультурних, географічних чинників [8, с. 241]. 
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На наш погляд, Україна є надто великою країною для запровадження 

дворівневої системи. Навіть після укрупнення громади все рівно не зможуть 

виконувати усі повноваження, що зараз належать районам, а отже оптимальною є 

трирівнева система. Це опосередковано підтверджує досвід Польщі. Коли в рамках 

реформи із 49 воєводств було утворено 16, виникло багато компетенцій, які не 

належали ані гмінам, ані воєводствам. Отже виникла необхідність повернутися до 

трирівневої системи і утворити повіти.  

В процесі реформування важливо враховувати європейські традиції 

відповідно до яких не може бути жодних ієрархічних відносин між органами 

регіонального та місцевого самоврядування, за виключенням встановлених у 

Конституції або законі країни випадків. Відносини між інститутом регіонального 

самоврядування та місцевого самоврядування мають відбуватися відповідно до 

принципів місцевого самоврядування, як це встановлено у Європейській хартії 

місцевого самоврядування [49, с. 160]. Саме на таких принципах побудована 

трьохланкова система регіонального управління у Франції (регіон – департамент – 

комуна) та Польщі (воєводство – повіт – гміна).  

В той же час набагато раніше у проекті Основаній устава украинскаго 

общества «Вольный союзъ» — «Вільна спілка» М. Драгоманов у частині, 

присвяченій самоуправлінню на різних рівнях говорить про те, щоб «учрежденіе съ 

более широкимъ кругомъ действія не являлось начальствомъ надъ учрежденіями съ 

менее широкимъ кругомъ действія, — а чтобъ каждое имело возможно полную 

самостоятельность въ своемъ круге» [41]. Незалежність місцевого самоврядування, 

як було зазначено у підрозділі 1.4., закріплено у Конституції УНР 1918 року. Отже є 

всі підстави стверджувати, що положення, зафіксовані Європейською хартією 

місцевого самоврядування повністю кореспондуються із національною традицією 

врядування.  

Зазначимо, що навіть об’єднані територіальні громади, незалежно від їх площі 

та чисельності населення, не стануть самодостатніми на 100 %. У таких умовах 
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важливим і ефективним інструментом характерним для децентралізованої 

адміністративної системи є міжмуніципальне співробітництво. Добрий приклад 

ММС демонструє Франція, де існує близька 37 тисяч комун, значний відсоток яких 

має населення менше 1000 осіб. У країні відмовились від спроб примусового 

об’єднання громад, проте було сформовано на добровільній основі 2573 об’єднання 

комун, в які увійшли 90% їх кількості. Міжмуніципальне співробітництво 

налагоджено у Вірменії, Польщі, Португалії, Македонії, Узбекистані. В Іспанії в 

об’єднання (синдикати) комун входить половина їх загальної кількості. Цим 

синдикатам держава гарантує більш сприятливий режим надання інвестицій, ніж 

окремим комунам [168, с. 14]. 

ММС може здійснюватися у різноманітних сферах основними з яких є збір та 

утилізація сміття, водопостачання та водовідведення, туризм, об’єкти культури та 

культурні заходи, будівництво та утримання доріг, громадський транспорт, освіта, 

охорона здоров’я [168, с. 23]. В Україні розпочато створення нормативної бази для 

розвитку ММС. В червні 2014 року був прийнятий Закон про співробітництво 

територіальних громад. [157], завдяки чому було укладено понад 30 угод про 

співробітництво. 

Сьогодні в Україні держава не готова одноосібно здійснювати довгострокові 

інвестиції у регіони. Можлива лише інвестиційна співучасть центрального уряду, 

місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва та представників населення - 

фізичних осіб, спрямована на максимально ефективне використання ресурсів 

регіону [58]. 

Важливим елементом розвитку регіонів в таких умовах має стати активізація 

інвестиційної діяльності та використання коштів міжнародної технічної допомоги. 

Для багатьох міжнародних фондів, що працюють в Україні, питання регіональної 

політики та регіонального розвитку є пріоритетними. Органи державної влади та 

місцевого самоврядування, мають прагматичніше ставитися до технічної допомоги 

як до додаткового розвиткового ресурсу [33]. У цьому питанні велику роль 
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відіграють керівники регіонів та міст. Там, де іноземні партнери мають справу з 

професіоналами, які працюють стабільно та ефективно, виникає взаємний інтерес і 

бажання співпрацювати. Так у м. Іллічівськ (з 18 лютого 2016 року – Чорноморськ) 

Одеської області, де очільником міста з 1994 року обирається В.Я. Хмельнюк, 

активно розвивається зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність, 

створюються привабливі умови для залучення інвестицій. У місті освоєно прямих 

іноземних інвестицій 4 263,0 дол. США у розрахунку на одного  жителя, що у кілька 

разів перевищує середній показник по області та Україні [134]. 

Прикладом ефективного залучення іноземних інвестицій є м. Славутич 

Київської області, у якому з 2001 року працює єдина в області вільна економічна 

зона. За січень-вересень 2015 року обсяг освоєння інвестицій у місті становив 21,7% 

до загального обсягу по усій Київській області [57].   

 Важливим партнером регіональної влади у Європі та Світі стали АРР. 

Впродовж 90-х років лідером щодо кількості функціональних АРР в Європі стала 

Польща. У першій половині 90-х років основним джерелом фінансування польських 

АРР були міжнародні фонди, програми та інституції, зокрема ЄС (PHARE, 

STRUDER), однак згодом агентства досягли економічної самодостатності [163, с. 

455]. Головними джерелами прибутку АРР у Польщі є: обслуговування 

європейських ринків; пошук європейських грантів – реалізація проектів; 

нерухомість – здавання у найм; реалізація інноваційних проектів; розвиток 

технологічних парків, інкубаторів тощо [130].  

Так Малопольське агентство регіонального розвитку – акціонерне товариство 

зі статутним капіталом 21,5 млн. Євро, більша частина якого належить 

Малопольському воєводству, тільки за останні 5 років реалізувало більше 2000 

інвестицій, консалтингових та освітніх проектів загальною вартістю 300 млн. 

польських злотих [229]. 

У Польщі більшість агентств функціонують як акціонерні товариства, інша 

частина діє як місцеві неприбуткові фонди. При цьому відносна незалежність від 
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органів влади дозволяє діяти їм у манері підприємця, а не управління, уникати 

бюрократичних процедур і застосовувати інноваційний підхід до розвитку. 

Водночас, АРР несуть відповідальність перед органами влади щодо досягнення 

цілей стратегії розвитку регіону та ефективного використання наданих бюджетних 

коштів [130].  

Україна має певний досвід роботи АРР. З 1995 року вони створюються у 

містах-обласних центрах: Вінниці, Дніпропетровську, Запоріжжі, Івано-

Франківську, Львові, Сімферополі, Харкові. В одних випадках їх засновниками були 

бізнесові структури, в інших – місцеві органи влади. У 2001 році мережа АРР 

становила 17, у 2002 – 27, у 2004 – 38, у 2005 – 39, сьогодні – близько 100 

організацій в усій державі [2]. Проте, на відміну від Європи, в Україні АРР 

функціонували за рахунок зарубіжних грантів і не мали єдиних принципів 

діяльності.  

 Європейський досвід свідчить [241]: зосередження компетенції щодо 

регіонального управління у сфері діяльності АРР має певні переваги у порівнянні із 

монопольним збереженням подібних функцій в межах повноважень регіональних 

органів влади. У тому числі: дозволяє уникнути розпорошення наявних на 

місцевому рівні ресурсів; позбутися політизації процесу регіонального розвитку 

(зокрема, покласти край маніпуляції ідеями «регіонального процвітання» як 

інструменту досягнення електоральних симпатій; знизити залежність рішень, що 

приймаються на місцевому рівні, від впливу суб’єктивізму та зміни політичної 

кон’юнктури тощо. Такі переваги дозволяють АРР сформувати об’єктивне 

стратегічне бачення розвитку регіону на довгострокову перспективу. 

Для того, щоб АРР дійсно стали дієвим інститутом регіонального розвитку 

необхідним є унормування правового режиму поняття «агентство регіонального 

розвитку», підстав та порядку їх створення, участі у формуванні та реалізації 

стратегічних пріоритетів розвитку регіону тощо. Важливим кроком у цьому 
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напрямку стало затвердження Типового положення про агенцію регіонального 

розвитку Постановою КМУ  № 258 від 11 лютого 2014 року [142]. 

В Україні, на нашу думку, АРР можуть стати ефективним інструментом 

допомоги іноземним та вітчизняним інвесторам. Форми такої допомоги мають 

полягати у подоланні бюрократичних перешкод, налагодженні контактів із 

місцевими бізнес-структурами, супроводі у вирішенні питань отримання 

приміщень, виділення землі, забезпечення перекладу і т.п. За виконання такої 

посередницької ролі агентства мають отримувати відсоток винагороди в процесі 

реалізації проекту. Такий підхід загалом відповідає чинному українському 

законодавству. 

Держава має створювати умови для розвитку транскордонного та 

міжрегіонального співробітництва, що сприятиме більш ефективному вирішенню 

питань соціально-економічного розвитку регіонів, дозволить значно розширити 

представництво регіонів України в Європейському економічному та політичному 

просторах [71, с.184]. 

Транскордонне співробітництво активно розвивається на теренах об’єднаної 

Європи, а територіальне розміщення України створює сприятливі умови для 

використання такої форми міжнародної співпраці. 19 регіонів України є 

прикордонними, а їхня площа становить близько 77,0% усієї території держави 

[164]. 

Україна ще у 1993 році приєдналася до Європейської рамкової конвенції про 

транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями. У 

тому ж році був створений єврорегіон «Карпатський». Пізніше за участю регіонів 

України було утворено єврорегіони: «Буг», «Нижній Дунай», «Верхній Прут», 

«Дніпро», «Слобожанщина», «Ярославна», «Донбас».  

Міжрегіональне співробітництво поступово перетворюється в один з 

важливих напрямків в українській зовнішній політиці. Зокрема, співпраця України з 

Республікою Молдова здійснюється в рамках двосторонніх угод між регіонами 
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України та Молдови, єврорегіонів та Спільних операційних програм ЄС. Основними 

напрямками діяльності є міжрегіональна торгівля та гуманітарні контакти [51].  

Однак, незважаючи на ряд позитивних прикладів, можливості співробітництва 

у форматі єврорегіонів не можна вважати використаними на 100%. Так аналіз 

діяльності єврорегіону «Нижній Дунай» свідчить про те, що після періоду 

динамічного розвитку, наразі спостерігається певна летаргія діяльності, що 

пов’язана з низкою факторів, як то: ускладнення внутрішньополітичних процесів в 

Україні, що мало наслідком часту зміну керівництва Одещини; проблеми на теренах 

Молдови; актуалізація розходжень між Україною та Румунією в питаннях 

судноплавства на Дунаї; відсутністю централізованих фінансових потоків [167, с. 

147].    

Крім того слід об’єктивно зазначити, що в Україні місцеві органи влади 

наділені меншими повноваженнями ніж місцеві органи влади сусідніх держав. 

Відповідно до національного законодавства єдиним суб’єктом міжнародного права 

є держава, і всі питання розвитку і функціонування єврорегіонів відносяться до 

компетенції центральної влади. В той же час, у Європейських країнах існує 

практика передачі регіонам повноважень щодо підписання угод у сфері культури, 

екології, туризму. Регіональна влада в Україні має узгоджувати такі питання з 

Міністерством закордонних справ, що ускладнює процес, але не унеможливлює 

його.  

Разом з тим, у багатьох випадках пасивність у реалізації транскордонних 

ініціатив пояснюється інертністю органів влади, нестачею компетенцій щодо 

впровадження транскордонних проектів, відсутністю фінансування з боку держави і 

власних фінансових джерел на такі цілі. Для більш ефективного розвитку 

єврорегіонів доцільно розглянути можливість певного розширення повноважень 

регіональних та місцевих органів влади з метою надання можливостей самостійно 

вирішувати проблеми, що пов’язані із транскордонним співробітництвом не тільки в 
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культурній сфері, але й у питаннях економічної співпраці, розвитку інфраструктури 

та туризму.  

При цьому слід враховувати активізацію політики Російської Федерації в 

частині поглиблення свого впливу на пострадянському просторі, застосування до 

країн сусідів методів економічного, інформаційного та політичного тиску, що 

особливо загострює ситуацію в прикордонних регіонах України. Це є суттєвим 

обмеженням для розвитку транскордонного співробітництва Східних регіонів 

України, оскільки в умовах, що склалася, воно може призвести до загрози 

територіальній цілісності держави. 

Важливо на нашу думку, зазначити, що в результаті запровадження 

децентралізації відбудеться принципова зміна суб’єктів регіонального управління. 

На даний час головними суб’єктами виступають МДА, на які покладено основні 

повноваження щодо реалізації державної регіональної політики та забезпечення 

регіонального розвитку. Після завершення реформи з децентралізації повноваження 

МДА перейдуть до органів місцевого самоврядування та їх виконавчих комітетів. 

Таким чином саме ОМС виступатимуть головними суб’єктами регіонального 

управління, відповідатимуть за реалізацію ДРП та регіональний розвиток. 

Відповідно територіальні колективи регіону, району та громади мають отримати 

належні джерела фінансування своєї діяльності.  

В той же час новостворені префектури зберігатимуть важливу роль 

забезпечення проведення державної політики, координації ТПЦОВВ, нагляду за 

діяльністю місцевого самоврядування. При цьому важливим партнером влади 

мають стати неурядові інституції, як, наприклад, АРР.  

Важливо враховувати, що для успішного просування децентралізації 

необхідна належна просвітницько-агітаційна робота. Формування громадської 

думки про користь реформи для простих людей є ключовим завданням для влади. 

Важливу роль у цьому покликані відіграти створені у регіонах офіси реформ з 

питань децентралізації, що функціонують за рахунок грантових коштів.  
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Наприклад, сьогодні відчувається супротив об’єднанню громад, який 

походить від сільських голів, які бояться лишитися без роботи. Проте, під час 

фінансових розрахунків було доведено, що заяви окремих сільських рад про їх 

фінансову спроможність підтверджують лише факт спроможності місцевого 

бюджету утримувати виключно орган місцевого самоврядування. Зокрема, з 439 

сільських та селищних рад Одеської області у 2015 році на утримання 347 місцевих 

рад витрачається від 50 до 100 % бюджетних коштів і лише 6 % місцевих рад 

спрямовують кошти місцевого бюджету на розвиток власних територій [108, с. 166-

167]. 

Значною мірою через неувагу до забезпечення інформаційної складової 

провести адміністративно-територіальну реформу не зміг жоден уряд протягом усіх 

років незалежності. Найвідомішою і такою, що пройшла певну публічну апробацію 

концептуальних засад, є модель реформування АТУ, розроблена у 2005 році під 

керівництвом Р. Безсмертного, віце-прем’єр-міністра України з питань 

адміністративної та адміністративно-територіальної реформи. Ця модель 

ґрунтувалась на ідеї максимального делегування повноважень органам місцевого 

самоврядування. Пропонувалось встановити трирівневу систему АТУ: регіони 

(міста-регіони) – райони (міста-райони) – громади. Громада визначалась базовою 

ланкою, з якої мала розпочинатись реформа. Був запропонований кількісний 

критерій чисельності населення для утворення громад: не менше 5000 жителів, а на 

територіях з низькою щільністю населення – не менше 3500 жителів [34, с. 329]. 

Обґрунтованість цих показників підтверджується зокрема, досвідом 

європейських реформ. Так, при реформуванні АТУ у Латвії, було виявлено, що: 

тільки на територіях з людністю понад 5000 осіб місцева влада може виконувати 

понад 90% своїх завдань. У поселеннях з людність 1000-5000 осіб – близько 75%, а 

у поселеннях з людністю до 1000 осіб – не більше половини. [165, с. 17].   

Реформи зустріла спротив на місцевому й регіональному рівнях. Особливо 

активними були виступи проти неї в західних областях (Чернівецькій, Львівській, 
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Івано-Франківській, Тернопільській), територіальний устрій яких є найбільш 

подрібненим.  

Не слід забувати, що укрупнення адміністративно-територіальних одиниць – 

це фактичне зникнення лікарні та інших підрозділів адміністративно-територіальної 

влади. Влада не продемонструвала, у який спосіб будуть вирішуватися нагальні 

проблеми населення, що були в компетенції ліквідованих установ. Крім того, 

реформатори на чолі з Р. Безсмертним дуже поспішали, хотіли отримати швидкі 

результати без проведення підготовчої роботи, пілотних проектів у регіонах з 

урахуваннях їх традицій, звичок, етнонаціональних особливостей. Раніше ми 

наводили приклади тривалості аналогічних реформ у Європейських країнах: в Данії 

– 15 років, Швеції – 14, Латвії – 10. Враховуючи вітчизняні традиції, важливу роль, 

яку в українській історії в усі часи відігравала громада, інформаційний компонент 

реформи набуває першочергового значення.   

Насамкінець ми акцентуємо увагу на важливості кадрового забезпечення 

реформи децентралізації – формування висококваліфікованого персоналу для 

роботи в новій системі регіонального управління. В Україні небагато прикладів 

ініціативної, добре організованої роботи місцевих рад, не вистачає освічених та 

підготовлених керівників в регіонах.  

Підвищення якості професійної підготовки кадрів для системи управління 

регіонального та місцевого рівнів, їх збереження і розвиток є важливою 

передумовою підвищення ролі місцевих органів влади у зміцненні потенціалу 

регіонального та місцевого розвитку і його ефективному використанні [163, с. 13]. 

Щорічно Національна академія державного управління при Президентові України 

та її регіональні інститути випускають тисячі професійно підготовлених магістрів 

державного управління. В той же час існує порочна практика, коли на керівні 

посади в МДА призначаються особи за партійними квотами, або політичними 

уподобаннями, за активного втручання олігархічних кланів. Подібну практику 

неможливо уявити у Франції, Німеччині, Польщі, КНР та інших державах. Це 
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руйнує вимоги кадрової політики щодо висування на відповідальні посади фахівців 

з досвідом роботи в органах публічної влади та з кадрового резерву і призводить до 

жалюгідних результатів.  

В цьому контексті, вкрай важливо, щоб на посади префектів, які 

представлятимуть інтереси держави в регіонах, потрапляли професіонали з 

необхідним управлінським досвідом. Це може бути забезпечено шляхом 

унормування у законодавстві процедури формування корпусу префектів. Так, 

проектом Закону України «Про префектів», передбачено, що на посаду префекта 

призначається особа, яка: працює префектом в іншій адміністративно-

територіальній одиниці; перебуває в кадровому резерві префектів не менше року; 

працювала на посаді префекта не менше двох років і з моменту звільнення з такої 

посади пройшло не більше трьох років.  

Формування кадрового резерву префектів здійснюється шляхом відкритого 

конкурсу, який проводиться ЦОВВ, що реалізує державну політику з питань 

державної служби» [156, ст. 7-8]. Законодавче закріплення таких змін, на нашу 

думку, усуне прогалини у законодавстві та унеможливить призначення на посади 

префектів осіб без необхідного досвіду роботи на державній службі.        

У Франції та Польщі, досвід реформ яких був розглянутий у розділі 2, система 

підготовки державних службовців в тому числі для регіонального рівня створена і 

ефективно функціонує. При цьому у Франції поряд з Національною школою 

адміністрації (ENA) та 5 Регіональними інститутами управління (IRA), які готують 

персонал для органів державної влади,  працюють Прикладні національні школи 

територіального персоналу (Ecole Nationale d’Application des Cadres Territoriaux – 

ENACT).    

Завдання з забезпечення кадрової складової реформи регіонального 

управління, підготовки управлінців, здатних працювати в оновлених органах 

державної влади та місцевого самоврядування в регіонах, застосувати на практиці 

нові форми і методи управління територіями можуть бути ефективно виконані 
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навчальними закладами системи НАДУ при Президентові України шляхом 

практико орієнтованого навчання за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування». 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі 3 розглянуто основні етапи формування державної регіональної 

політики, еволюцію регіонального управління в Україні за період з 1991 по 2015 

роки та обгрунтовано концептуальні засади розбудови інституту регіонального 

управління з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. На підставі 

опрацьованих матеріалів автор дійшов таких висновків. 

1. Розробка та впровадження регіональної політики для України є 

першочерговим завданням, враховуючи значні відмінності в рівні економічного 

розвитку регіонів, соціокультурні та мовні особливості. У той же час зазначено, що 

розрив у соціально-економічному розвитку регіонів, залишається у межах 

диспропорцій, властивих деяким країнам Європи. Проте безпосередню небезпеку 

можуть мати соціоментальні відмінності за умови їх використання в політичній 

боротьбі. За роки незалежності в Україні було створено нормативну та інституційну 

базу для впровадження ДРП, проте не було досягнуто зменшення міжрегіональних 

диспропорцій.  

2. Після поновлення незалежності Україна отримала неефективну, 

успадковану з соціалістичних часів систему регіонального управління, яка 

формувалася в умовах тоталітарної держави. Зволікання з її реформуванням 

сприяло розгортанню негативних тенденцій в економічній та політичній сферах. На 

додаток до негативних явищ економічного характеру з’явилися тенденції 

протиставлення регіональних еліт центральній владі, гостро проявилася загроза 

сепаратизму.  
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3. Інституціональна форма взаємодії сприяє розбудові регіонального 

управління як публічного інституту шляхом об’єднання різних груп дієвих осіб 

державної регіональної політики, кожна з яких переслідує власну ціль. Відповідно, 

нормальне функціонування інституту регіонального управління обумовлюється не 

тільки раціональністю організаційно-оформленої системи інституцій, а й 

врахуванням потреб та інтересів суб’єктів реалізації регіональних інтересів, 

забезпеченням їх узгодженості на основі пошуку компромісу, що й визначає 

публічний формат інституту регіонального управління. Розбудова інституту 

регіонального управління  передбачає врахування особливостей, як ієрархічної – 

структурної, так і горизонтальної –  функціональної взаємодії.  

4. Процес розбудови інституту регіонального управління в Україні має 

враховувати загальноєвропейські тенденції децентралізації та відбуватися на основі 

принципу субсидіарності. У цьому контексті одним із важливих кроків є позбуття 

обласних та районних державних адміністрацій (органів виконавчої влади загальної 

компетенції) виконавчих функцій щодо управління регіональним та місцевим 

розвитком  паралельно з утворенням виконавчих комітетів обласних та районних 

рад, що відповідає, як вітчизняній традиції, так і європейській практиці. Фактично 

це означатиме принципову зміну головних суб’єктів регіонального управління, 

якими виступатимуть органи місцевого самоврядування, як агенти регіональної 

спільноти.  

5. Відповідно до французького досвіду, має бути запроваджений подальший 

дієвий та об’єктивний державний нагляд за діяльністю місцевої влади з боку префектів 

як представників держави в регіонах. Основні засади формування корпусу префектів, 

чіткі вимоги до кандидатів, їхні повноваження, відповідальність, інструменти взаємодії 

з органами місцевого самоврядування та територіальними підрозділами центральних 

органів виконавчої влади мають бути регламентовані спеціальним Законом України 

«Про префектів». Побудований на таких засадах інститут регіонального управління 

повністю відповідатиме базовим європейським принципам ефективного публічного 
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управління, таким як: верховенство права, відкритість та прозорість, підзвітність, 

відповідальність, партнерство, участь громадян.  

Основні положення і результати третього розділу знайшли своє відображення у 

2 статтях у науково-фахових виданнях, а також публікаціях в матеріалах науково-

практичних конференцій. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні узагальнено вітчизняний та європейський 

досвід регіонального управління та на основі отриманих результатів визначено 

концептуальні засади розбудови інституту регіонального управління в сучасній 

Україні з урахуванням національних традицій, уроків історії та євроінтеграційного 

вектору в зовнішній політиці держави. Узагальнення результатів проведеного 

дослідження надало можливість сформулювати низку висновків, що мають 

теоретичне і практичне значення.   

1. Логіко-семантичний аналіз літературних джерел за темою дослідження 

свідчить про те, що проблематика адаптації європейського досвіду регіонального 

управління до українських умов уже тривалий час знаходиться в центрі уваги 

вітчизняної управлінської науки. Разом із тим, залишаються недостатньо 

дослідженими питання можливостей і обмежень при запровадженні зарубіжного 

досвіду. Регіональне управління підчас представлено лише як діяльність місцевих 

органів виконавчої влади, що реалізують державну регіональну політику. 

У дисертації регіональне управління розглядається як публічний, соціально-

політичний і політико-адміністративний інститут, місія якого полягає в забезпеченні 

сталого розвитку окремих регіонів і всієї країни з урахуванням суттєвих регіональних 

диспропорцій. Він органічно вбудований в інституційну систему суспільства і постає 

як складова інфраструктури системи публічного управління в цілому. Його розбудова 

відповідно до європейських стандартів з урахуванням національних традицій і 

сучасних вітчизняних реалій має забезпечити раціоналізацію управління регіональним 

розвитком, його «видиму упорядкованість», мінімізацію негативного впливу 

ситуативних і суб’єктивних чинників. Процес інституціалізації регіонального 

управління жорстко взаємообумовлений насамперед зі змінами в територіальній 

організації влади і місцевому самоврядуванні.  
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Обґрунтовано співвідношення понять «європейські адміністративні цінності», 

«європейські адміністративні стандарти» та «моделі державного управління». Їх 

коректне використання має важливе значення особливо при розробці підходів до 

запровадження зарубіжного досвіду в процесі не тільки розбудови інституту 

регіонального управління, а й реформування системи територіальної організації 

влади, здійсненні інших інституційних реформ. 

2. Українська нація пройшла непростий шлях до здобуття незалежної держави, 

зробивши суттєвий внесок у формування світової політичної та управлінської думки.  

У процесі становлення національної традиції територіальної організації влади і 

регіонального управління можна виділити такі основні етапи:  

- період козацько-гетьманської державності; запровадження засад виборності, 

організації територіальних громад у формі курінного та паланкового устрою, 

формалізація теорії поділу влади у Конституції Пилипа Орлика. 

- федералістська конституційно-правова концепція політичної самостійності 

України, запропонована М. Драгомановим та розвинута М. Грушевським; 

національно-територіальна децентралізація Російської імперії, гарантування 

місцевого самоврядування із широкими повноваженнями; 

- період Української національно-демократичної революції; прийняття 

Конституції УНР, запровадження децентралізації і гарантування невтручання 

центральної влади в справи місцевого самоврядування.  

Періодом, що на багато десятирічь зупинив відродження українського 

державотворення, став початок ХХ сторіччя, коли українці втратили шанс утворити 

власну державу. Тоді нездатність політиків об’єднатися заради національних 

інтересів у поєднанні з впливом зовнішніх чинників призвела до втрати 

незалежності. Акт Злуки, що мав величезне суспільно-політичне значення, так і не 

був реально втілений у життя, і єдина Соборна Українська держава не проіснувала 

навіть року. Є всі підстави вести мову про історичні паралелі із сьогоденням, коли 

Україна великою мірою внаслідок відсутності єдності політичної еліти переживає 
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гостру суспільно-політичну кризу і стоїть перед реальною небезпекою втрати 

територій. Історичний досвід нагадує про необхідність згуртованості, самовідданої 

роботи заради збереження країни та її відновлення в кордонах 1991 року.  

3. У рамках дослідження підтверджено наявність в Європейському Союзі 

дієвої, довгострокової, наднаціональної регіональної політики, що має стратегічний 

характер та ефективні методи залучення й розподілу ресурсів. Виділено такі основні 

етапи її становлення та розвитку:  

- 1950-1960 роки: закладання основ та формування нормативної бази 

регіональної політики в об’єднаній Європі; 

- 1970-1980 роки: посилення ролі європейської регіональної політики, 

розроблення механізму її реалізації, уточнення цілей і завдань, розвиток 

європейських структурних фондів, збільшення фінансування;  

- 1990-по теперішній час: запровадження багаторічного планового характеру 

регіональної політики, збільшення кількості країн-бенефіциарів.  

Важливою складовою регіональної політики ЄС є розвиток транскордонного 

співробітництва, що сьогодні використовується на зовнішніх кордонах спільноти як 

інструмент Європейської політики сусідства. Цей факт є сприятливим для України і 

надає додаткові можливості розвитку прикордонних регіонів, що мають бути 

використані.   

4. Регіональне управління в країнах ЄС здійснюється у відповідності до єдиних 

базових принципів, основними з яких є верховенство права, прозорість, підзвітність, 

ефективність, участь громадян, партнерство, відповідальність. Ці принципи 

характеризують сучасну модель демократичного й ефективного публічного управління 

і визначаються двома близькими за змістом концепціями: «Governance» та концепцією 

демократичного врядування. У той же час, принципи і стандарти слід відрізняти від 

моделей державного управління, що є різними в кожній окремій країні і визначаються 

національною конституцією та законодавством.  
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Однією з провідних тенденцій регіонального управління в Європі є 

децентралізація влади, посилення статусу, повноважень та ресурсів регіональних 

інституцій. Побудова взаємовідносин між центром та регіонами відбувається на основі 

принципу субсидіарності згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування.  

В Україні доцільно використати досвід децентралізації влади Франції. Зокрема 

може бути впроваджено державний нагляд за діяльністю територіальних громад з боку 

префектів, інструменти стимулювання міжмуніципального співробітництва, укладання 

контрактів між державою та регіонами. Прийнятна для запровадження в Україні 

польська модель адміністративної децентралізації. Польський досвід доцільно 

використовувати в процесі реформування АТУ, побудови взаємовідносин між центром 

та регіонами на засадах субсидіарності, забезпеченні фінансової самодостатності 

територіальних громад, залучення до регіонального розвитку неурядових інституцій. 

Необхідно довести до кінця процес об’єднання територіальних громад, після 

чого здійснити нове районування з урахуванням результатів об’єднання громад та 

європейської номенклатури NUTS.  

Відповідно до європейської практики та вітчизняних традицій врядування, 

виборності посадовців на місцях, доцільно запровадити місцеве самоврядування на 

рівні району та області, які мають отримати статус територіальної громади, як це 

має місце у Франції та Польщі.  

5. Наявність соціально-економічних, культурних, етнічних та мовних 

відмінностей між регіонами зумовила необхідність вироблення в Україні дієвої 

регіональної політики. Проблеми в її формуванні та реалізації після поновлення 

незалежності у 1991 році були пов’язані з браком досвіду, перманентною економічною 

кризою, недосконалістю моделі стосунків між центром та регіонами. Незважаючи на 

створення нормативної та інституційної бази для впровадження регіональної політики, 

не було досягнуто помітного вирівнювання міжрегіональних диспропорцій. 

За період незалежності успадковане від Радянського Союзу централізоване 

регіональне управління не зазнало суттєвих змін. Ключову роль у вирішенні 
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місцевих справ відіграють місцеві державні адміністрації. Позбавлення районних та 

обласних рад можливості мати власні виконавчі органи суперечить європейській 

практиці та основним документам, що регулюють функціонування місцевого 

самоврядування, насамперед Європейській хартії місцевого самоврядування. 

Успадкований Україною від Радянського Союзу адміністративно-територіальний 

устрій потребує перегляду, а основні його засади мають бути врегульовані окремим 

законом, як того вимагає Конституція України.  

6. Запровадження європейських адміністративних стандартів, вибір 

управлінських моделей у процесі розбудови інституту регіонального управління в 

Україні має здійснюватися з урахуванням національної традиції врядування, 

характерною рисою якої є її демократичний характер. При цьому національна 

традиція врядування формувалася як на власній основі, так і шляхом адаптації до 

місцевих умов інонаціональних організаційних структур. У той же час, попри 

неодноразові спроби нав’язати українцям чужорідні, авторитарні управлінські 

моделі (останньою з яких була радянська модель), вони не сприймалися 

суспільством, і на часі Україна прагне розвиватися демократичним шляхом. 

Основою для адаптації європейського досвіду в процесі розбудови інституту 

регіонального управління в Україні є національні традиції самоврядування, 

виборності, поділу державної влади і співіснування двох видів публічної влади: 

публічно-державної та публічно-самоврядної.   

Слід також врахувати, що тривале перебування українських земель під владою 

інших держав із управлінськими традиціями централізації, а часом авторитаризму, 

геополітичне положення, територіальні претензії та реальна загроза втрати територій є 

об’єктивними обмежуючими чинниками при запровадженні зарубіжного досвіду.  

7. Реформування регіонального управління в Україні має спрямовуватися на 

посилення регіонів, їх організаційно-правової самостійності, фінансово-економічної 

спроможності та самодостатності, що є фундаментом децентралізації та відповідає 

принципам Європейської хартії місцевого самоврядування.  
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Вітчизняні традиції врядування мають багато спільного з європейськими 

демократичними традиціями, що створює передумови для адаптації в Україні 

сучасного європейського досвіду. У той же час, у процесі запровадження європейських 

адміністративних стандартів слід враховувати соціокультурні особливості регіонів, а 

також чинники, що об’єктивно обмежують використання зарубіжного досвіду.  

Процес розбудови інституту регіонального управління має здійснюватися  з 

урахуванням кращих європейських практик, а саме: реалізації транскордонної 

співпраці, міжмуніципального співробітництва, залучення інвестицій, використання 

міжнародної технічної допомоги. Важливу роль у цьому процесі мають відігравати 

АРР, які, зокрема добре зарекомендували себе в Польщі.  

Запорукою успішної розбудови інституту регіонального управління є належний 

інформаційний супровід нагальних інституційних реформ, а також відповідне кадрове 

забезпечення. Необхідно надавати першочергову увагу питанням професійної 

підготовки службовців органів публічної влади в регіонах, зокрема таким аспектам як 

робота з європейськими регіональними програмами, інвесторами, фондами.   

8. У контексті визначеної проблеми, враховуючи масштабність назрілих 

завдань,  часові обмеження на їх здійснення до пріоритетних напрямів подальших 

наукових досліджень належить, зокрема віднести поглиблення знань про природу 

інститутів і способи їх побудови та модифікації, наукове обґрунтування пілотних 

проектів та технологій їх реалізації з метою  мінімізації негативних наслідків 

реформ. Актуальними залишаються організація наукового супроводу процесу 

інституціалізації регіонального управління і зворотного зв’язку, узагальнення 

практики і розробка корегуючих заходів з урахуванням оцінки громадськості, що в 

підсумку має забезпечити європейські стандарти життя на всій території країни.     
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Область 

 

Усього держбюджет місцеві 

бюджети 

інші джерела 

план факт план факт план факт план факт 

Донецька 

2008-2011 

4410 2179 3760 1785 327 214 322 180 

Волинська 

(2010–2014) 

1942 319 1180 113 276 60 465 145 

Івано-Фран- 

ківська 

(2011–2015)  

1060 127 594 77 238 50 228 - 

Львівська 

(2009–2013) 

3256 478 1842 400 1340 66 75 11 

Херсонська 

(2011–2013) 

дані лише за 

2012 рік 

383 119 63 14 48 0,43 272 105 

Вінницька 

(2010–2015)  

2852 - 1625 - 498 - 729 - 

 

 

 

 

 

 


