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ВСТУП
Сучасний етап розвитку світової спільноти харак-

теризується наявністю двох потужних процесів у сис-
темі міжрегіональних відносин: з одного боку — це по-
силення глобалізаційних процесів, а з іншого — зрос-
тання регіоналізації. Глобалізація виявляється завдя-
ки відносинам, які стирають межі між країнами. Регіо-
налізація (особливо внутрішня) розвивається завдяки
децентралізації господарювання та управління. Крім
того, зазначимо, що регіоналізація є формою захисту
інтересів певного регіону від руйнівної дії глобальних
процесів.

У цьому контексті головна проблема, що виникає у
зв'язку з вибором нової моделі державної регіональ-
ної політики, а отже, і новою парадигмою регіональної
політики України, концентрується у проблемі співвідно-
шення централізації та децентралізації щодо забезпе-
чення регіонального розвитку. Баланс між цими скла-
довими не є інваріантним, а встановлюється ситуативно
в процесі складного політичного вибору під тиском об-
'єктивних потреб та з урахуванням можливостей конк-
ретного періоду розвитку країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Вагомий внесок у формування уявлення про підхо-
ди до управління регіонами країни, регіональний роз-
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виток, засади розробки, окреслення суб'єктів та об'єктів
зробили такі провідні науковці, як: Е.Б. Алаєв, О.І. Амо-
ша, Г.В. Балабанов, П.Т. Бубенко, З.С. Варналій, С.Г. Га-
луза, З.В. Герасимчук, А.П. Голіков, Г.К. Губерна, М.І. До-
лішній, Л.М. Зайцева, Н.В. Павліха, В.І. Павлов,
В.А. Поповкін, С.А. Романюк, В.К. Симоненко, Д.М. Сте-
ченко, Г.Ф. Столбов, Л.Л. Тарангул та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити негативні тенденції процесів регіональ-

ного розвитку України;
— обгрунтувати внутрішні чинники, які потребують

урахування в процесі формування та реалізації регіо-
нальної політики України;

— сформувати стійку модель системи управління на
регіональному рівні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні в Україні створюється ситуація, коли в

умовах політики Кабінету Міністрів України, спрямова-
ної на підвищення рівня централізації в регіональній
політиці, все більш рельєфно виявляється потреба в
корінній децентралізації цієї політики. Її новий обрис
визначатиметься тим, яка із цих двох тенденцій візьме
гору і яка нова пропорція встановиться між централізо-
ваним та децентралізованим підходами до вирішення
проблем розвитку регіонів України.
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Зазначимо, що централізований підхід, який базу-
вався на давніх традиціях, домінував у державній регіо-
нальній політиці. Багато років поспіль говорили про
відсутність на регіональному рівні економічних стимулів
та важелів для самостійного розвитку регіонів. І ресур-
си, і повноваження, і ключові інструменти регіонально-
го розвитку — практично все тримає в своїх руках центр.
У більшості випадків керівники регіонального рівня ви-
рішують проблеми розвитку регіону не на місці, а в
Києві.

За таких умов держава має виробити стратегічні
орієнтири, які б консолідували всі її регіони, а це — курс
на міжрегіональну інтеграцію та піднесення ролі регі-
онів, на надання місцевому самоврядуванню реального
змісту та нового функціонального наповнення й одно-
часно на запровадження державної регіональної по-
літики, яка базувалася б на національних пріоритетах
[6, c. 120].

Майбутнє України, піднесення її економіки та куль-
тури, розвиток демократичних принципів організації
суспільства безпосередньо залежить від потенціалу ре-
гіонів. Саме такий підхід, обгрунтований наукою та
підкріплений історичним досвідом, повинен бути покла-
дений в основу сучасної регіональної політики України
[1, c.182; 3, c. 20; 5, c. 63].

Зазначимо, що конституційна реформа спричини-
ла ряд проблем, без вирішення яких неможливий по-
дальший розвиток політичної системи України. Важ-
ливу роль у динаміці суспільно-політичних та соціаль-
но-економічних процесів відіграє регіональна компо-
нента. Сьогодні в світі активізуються процеси на суб-
регіональному рівні, набувають подальшого розвитку
інтеграційні процеси, але аналіз розвитку регіонів Ук-
раїни свідчить про протилежне — про посилення дез-
інтеграційних тенденцій і передусім економічну дез-
інтеграцію [2, c. 20].

Окремі позитивні процеси, що відбуваються ос-
таннім часом в Україні, не завжди підкріплені упо-
рядкованістю процесів регіоналізації та вдоскона-
ленням відносин "цент — регіони", міжрегіональних
та міжбюджетних відносин. Економічні, а особливо
політичні новації останніх років створюють підгрун-
тя для нових оцінок, об'єктивно вимагають вибору
нової концепції та моделі регіональної політики [4,
c. 33].

Перш ніж перейти до окремих пропозицій щодо
нової парадигми регіональної політики, зробимо уза-
гальнення змін, що відбулися та відбуваються в Україні
у сфері державного регулювання територіального роз-
витку, формування інституційних засад регіональної
політики, упорядкування відносин центру й регіонів
тощо.

Аналіз процесів регіонального розвитку України
засвідчує наявність негативних тенденцій, зокрема: по-
глиблення міжрегіональних суперечностей, зростання
диспропорцій та загострення економічних і соціальних
проблем регіонів. Головною причиною цих тенденцій є
те, що в Україні не створено цілісної дієвої системи ре-
алізації державної регіональної політики, не сформо-
вано ефективного механізму відносин центру з регіо-
нами та регіонів між собою. Несистемним залишається
правове поле у сфері регулювання регіонального роз-

витку [6, c. 121].
Запровадження в Україні політичної реформи

кардинально змінює формат системи управління ре-
гіональним і місцевим розвитком, розподіл повно-
важень та відповідальності за розвиток територій.
Передача основних повноважень у сфері регіональ-
ного й місцевого розвитку органам місцевого само-
врядування гальмується відсутністю адекватної си-
стеми й механізмів контролю за ефективністю
рішень і дій цих органів: з одного боку, послаблюєть-
ся вертикаль виконавчої влади, з іншого — не сфор-
мовано дієвих механізмів контролю громадами за
місцевою владою.

Необхідно зазначити, що протягом багатьох років
рішення щодо регулювання регіонального розвитку
суттєво залежали від політичних процесів, що не зав-
жди відповідало офіційно визначеним пріоритетам і
завданням регіональної політики. Головною перешко-
дою у вирішенні проблеми дисбалансу регіонального
розвитку було небажання центральних органів вико-
навчої влади відмовлятися від ручного управління ре-
гіонами. Збереження непрозорості та суб'єктивності в
прийнятті рішень щодо регіонального розвитку дало
змогу вищим посадовим особам держави мати необме-
жений вплив на керівників регіонального й місцевого
рівня. За такої ситуації формування інституційного й
законодавчого поля діяльності з урегулювання розвит-
ку адміністративно-територіальних одиниць не відзна-
чалося активністю та системністю підходу, переважно
врегульовувалися окремі, часткові й кон'юнктурні пи-
тання.

У 2005—2006 рр. робота з нормативного забезпе-
чення регіональної політики суттєво активізувалася.
Зокрема, у 2005 р. прийнято Закон України "Про сти-
мулювання розвитку регіонів", який визначає правові,
економічні та організаційні засади реалізації держав-
ної політики стимулювання розвитку регіонів і подолан-
ня депресивності територій. Цим законом передбачено
запровадження нової моделі стимулювання розвитку
регіонів і депресивних територій.

Постановою Кабінету Міністрів України 21 липня
2006 р. затверджено Державну стратегію регіональ-
ного розвитку на період до 2015 р. У Стратегії визна-
чено ключові проблеми регіонального розвитку, сфор-
мовано пріоритети державної регіональної політики з
погляду загальнонаціональних потреб на період до
2015 р.

Реалізація Державної стратегії регіонального роз-
витку передбачає запровадження нових форм взаємодії
центральних органів виконавчої влади з місцевими ви-
конавчими органами та органами місцевого самовряду-
вання, подальше впровадження адміністративно-тери-
торіальної, бюджетної й податкової реформ з метою
зміцнення фінансово-економічної основи розвитку те-
риторіальних громад.

Велике значення в подальшому розвитку України
має виважена та дієва регіональна політика з ураху-
вання викликів сьогодення — як внутрішніх, так і
зовнішніх. Зовнішніми чинниками активізації регіо-
нальної політики є проблеми глобалізації, інтеграції,
субрегіональних утворень тощо. Ті інтеграційні про-
цеси, що вже відбуваються, і ті, що ще чекають Ук-
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раїну (євроатлантичний і євроінтеграційний курс
тощо), зумовлюють необхідність підвищення конку-
рентоспроможності України в цілому, а отже, і її регі-
онів.

Крім того, існує ряд внутрішніх чинників, які потре-
бують урахування в процесі формування та реалізації
регіональної політики України. Ці чинники взаємопо-
в'язані між собою й зумовлені наступним.

По-перше, необхідно визначити, що державна регі-
ональна політика є складовою національної стратегії
розвитку держави в цілому.

По-друге, існуюча традиційна модель регіональ-
ної політики є головною причиною дезінтеграцій-
них тенденцій, що загрожують консолідації суспіль-
ства.

По-третє, впровадження класичної моделі регіо-
нальної політики на основі нової парадигми "відпові-
дальної регіоналізації" — це головний шлях до сус-
пільно-політичної та соціально-економічної консолі-
дації.

По-четверте, подолання інституційних, соціально-
економічних та морально-психологічних перешкод роз-
витку регіонів сьогодні, як ніколи, є нагальною вимо-
гою часу.

По-п'яте, це пошук оптимального балансу між де-
централізацією управління і "єдиновладдям". Особ-
ливо це актуально сьогодні в контексті політичної ре-
форми. Тобто, надаючи певні повноваження, права
регіонам, місцевим органам влади та органам місце-
вого самоврядування, треба не забувати про не-
обхідність єдиної державної політики, про єдиновлад-
дя.

На сучасному етапі можна виділити основні викли-
ки регіонального розвитку України:

1. Небезпека загострення міжрегіонального відчу-
ження внаслідок політичної регіоналізації та відміннос-
тей геополітичної орієнтації населення.

2. Порушення ефективної міжрівневої взаємодії вер-
тикалі влади "центр — регіони" та "регіон — регіони",
тобто міжрегіональних відносин.

3. Спроби штучної економічної та політичної авто-
номізації окремих регіонів.

4.  Значна диференціація регіонів за рівнем еконо-
мічного розвитку та якістю життя людей (часом мова йде
навіть не про відсоткову, а про порядкову різницю між
показниками).

5. Наявність регіональної асиметрії в системі між-
бюджетних відносин.

6. Недосконалість менеджменту на регіональному
та місцевому рівнях.

Нині регіональна економічна дезінтеграція є однією
з важливих проблем регіонального розвитку України.
Вона виявляється у зміні внутрішньої консолідації еко-
номічного простору, послабленні міжрегіональних
зв'язків внаслідок посилення замкнутості регіональних
господарських комплексів та збільшення ролі зовніш-
ньоекономічних зв'язків.

Відзначимо, що поглиблення диференціації рівнів
розвитку регіонів є одночасно і причиною, і наслідком
загострення дезінтеграційних процесів. У цьому ас-
пекті необхідно навести конкретні приклади напрямів
та розміру регіональних диспропорцій, асиметрій роз-

витку.
Так, наприклад, залишаються дуже великими регі-

ональні диспропорції між показниками виробництва
промислової продукції на одну особу, які виявляють
тенденцію до подальшого зростання. Зберігається сут-
тєва регіональна асиметрія між інвестиціями в основ-
ний капітал, при цьому рівень диференціації за останні
кілька років дещо знизився. Суттєвою є регіональна
диференціація за обсягом прямих іноземних інвестицій.
Третина прямих іноземних інвестицій зосереджена у м.
Києві.

Таких прикладів багато. Необхідно уточнити, що
сама по собі диференціація є об'єктивним явищем, але,
коли йдеться про десятки, іноді й сотні разів, доречно
говорити про надмірні диспропорції, які межують з пев-
ними загрозами.

Основними загрозами регіональної дезінтеграції, на
нашу думку, є:

— потенційна загроза територіальній цілісності й
суверенітету України через прагнення до надмірної по-
літичної та економічної самостійності регіонів;

— загострення суспільно-політичних конфліктів,
виникнення осередків соціальної напруженості (що не
обов'язково пов'язано з передвиборчою ситуацією, а
лише загострюється в цей період);

— загрози економічній безпеці внаслідок пріори-
тетності експортоорієнтованого виробництва перед ім-
портозамінним;

— подальше скорочення міжрегіонального товаро-
обігу, поглиблення регіональної диференціації соціаль-
но-економічного розвитку тощо.

З огляду на це головною метою державної регіо-
нальної політики на сучасному етапі, на нашу думку, є
інтеграція регіонів у єдиний духовний, гуманітарний,
політичний та економічний простір за умов збереження
регіонального різноманіття.

Роль держави в цьому процесі полягає, по-перше,
у гармонізації регіональних, міжрегіональних та за-
гальнодержавних інтересів; по-друге, у впровадженні
єдиних "правил гри" в економічній сфері для всіх рег-
іонів; по-третє, у впровадженні уніфікованих соціаль-
них стандартів на всій території України та державних
гарантій гідного рівня життя кожного громадянина; по-
четверте, у реалізації європейських принципів субси-
діарності, рівних прав, відповідальності регіонів і цен-
тру.

Пріоритетним завданням державної регіональної
політики є також створення інституційних і норматив-
но-правових передумов реформування системи місце-
вого самоврядування та адміністративно-територіаль-
ного устрою. Для цього необхідно прийняти законодавчі
акти з питань реформування адміністративно-територі-
ального устрою та розвитку місцевого самоврядування
на всіх рівнях, бюджетної децентралізації. Отже, по-
трібно спрямувати зусилля на першочергове вирішення
таких завдань:

— визначення концептуальних засад і шляхів
здійснення адміністративно-територіальної рефор-
ми;

— підготовку нормативно-правової бази щодо
проведення бюджетної децентралізації, що включа-
тиме збільшення повноважень і зміцнення фінансо-
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во-економічної основи розвитку територіальних гро-
мад.

Сьогодні вкрай важливо сформувати стійку мо-
дель системи управління на регіональному рівні на
основі чіткого визначення, законодавчого закріплен-
ня розподілу повноважень і обов'язків між органа-
ми виконавчої влади та місцевого самоврядування.
На етапі реформування необхідно зберегти міцну
вертикаль державної виконавчої влади, яка покли-
кана забезпечити дієвість системи управління і
стабільність національної економіки. Передавати
повноваження від органів державної влади органам
місцевого самоврядування потрібно поступово, ке-
ровано, з відповідною передачею необхідних для
цього ресурсів і встановленням відповідальності
органів місцевого самоврядування перед громадою
та державою.

На часі пошук якісно нової моделі взаємодії та пе-
рерозподілу владних повноважень на користь органів
місцевого самоврядування. Невід'ємною складовою
політичної реформи має стати децентралізація системи
влади в Україні, розширення повноважень і фінансових
можливостей територіальних громад.

Ланками цього процесу, на нашу думку, повинні ста-
ти:

— впровадження принципу субсидіарності в системі
розподілу повноважень між органами державної влади
та місцевого самоврядування, а також між органами
місцевого самоврядування, що є адміністративно-тери-
торіальними одиницями різного рівня;

— законодавче визначення меж територіальної
юрисдикції органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування;

— розробка механізму передачі повноважень від
місцевих органів державної влади до органів місце-
вого самоврядування; чітка правова регламентація
взаємного делегування повноважень органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, а також
взаємодії між ними в повсякденній управлінській
діяльності;

— налагодження дієвого механізму відповідаль-
ності представницьких органів влади, їхніх виконавчих
комітетів перед громадами;

— подальша бюджетна децентралізація та вдоско-
налення механізмів участі регіонів у формуванні дер-
жавного бюджету;

— законодавче закріплення статусу комунальної
власності;

— реалізація заходів щодо реформи житлово-ко-
мунального господарства в напрямі створення конку-
рентного ринку житлово-комунальних послуг.

Основними завданнями децентралізації влади, на
нашу думку, є перетворення територіальних громад на
ключового суб'єкта влади на місцевому рівні й макси-
мальне наближення центрів прийняття управлінських
рішень до громадян. При цьому на вищий рівень влади
мають передаватися виключно ті повноваження, які не
можуть бути ефективно реалізовані суб'єктами влади
нижчого рівня. Тобто потрібно визначити коло питань
місцевого значення, які громади можуть вирішувати
самостійно, які — разом з іншими громадами, а які —
делегувати органам державної влади. Такий розподіл

доцільно закріпити законодавчо, виробивши відповідні
критерії.

Пріоритетними напрямами державної регіональної
політики, на нашу думку, є запровадження програмних
підходів до управління регіональним розвитком і вдос-
коналення механізмів його стимулювання, що передба-
чає:

— розроблення та затвердження регіональних стра-
тегій розвитку з визначенням їх пріоритетів на серед-
ньо- та довгострокову перспективу з урахуванням на-
ціональних інтересів;

— підготовку та укладання угод щодо розвитку ре-
гіонів, у яких реалізуються пілотні проекти;

— затвердження в державному бюджеті нової бю-
джетної програми, спрямованої на стимулювання регі-
онального розвитку;

— проведення моніторингу розвитку регіонів, ра-
йонів і міст обласного значення для виявлення проблем,
що стримують розвиток територій з ознаками депресив-
ності;

— підготовку програм подолання депресивності
тощо.

ВИСНОВКИ
Таким чином, ідеологія розвитку регіонів закла-

дається у стратегічному плануванні. Розробка стратегі-
чних програмних документів регіонального розвитку
передбачає спрямованість місцевих органів влади на
вирішення великомасштабних перспективних завдань,
що стоять перед економічною, соціальною та гуманітар-
ною сферою відповідних регіонів.
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