ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 352. 331

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА
МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
А. Е. Омаров,
аспірант, Харківський регіональний Інститут державного
управління НАДУ при Президентові України
У статті автором проаналізовано сучасний стан інституційного за)
безпечення міжрегіонального розвитку, його переваги та недоліки,
запропоновано Раду міжрегіонального розвитку, мережу Агентств
міжрегіонального розвитку центрального органу виконавчої влади,
який відповідав би за міжрегіональну політику та розвиток місцево)
го самоврядування, а також при центральному органі виконавчої вла)
ди з питань міжрегіональної політики та місцевого самоврядування
доцільно створити науково)аналітичну установу.
В статье автором проанализировано современное состояние ин)
ституционного обеспечения межрегионального развития, его преиму)
щества, и недостатки, предложен Совет межрегионального развития,
украшаю узором Агентств межрегионального развития центрально)
го органа исполнительной власти, который отвечал бы за межрегио)
нальную политику и развитие местного самоуправления, а также при
центральном органе исполнительной власти по вопросам межрегио)
нальной политики и местного самоуправления целесообразно создать
науково)аналітичну учреждение.
ВСТУП
На нинішньому етапі розвитку
української держави необхідність
ефективної міжрегіональної політи(
ки є очевидною. Від того, яким чином
здійснюватиметься державне регулю(
вання міжрегіонального розвитку,
залежить якість та швидкість
здійснення реформ як у регіонах, так
і у країні в цілому.
Вирішення проблем міжрегіо(
нального розвитку, становлення
місцевого самоврядування та вдоско(
налення відносин "центр(регіони" за(
лежить, насамперед, від інститу(
ційного та правового поля для роз(
робки й реалізації державної міжре(
гіональної політики, чіткого розпод(
ілу функцій та координації діяльності
державних органів управління різно(
го рівня у сфері територіального роз(
витку.
Проблему розбудови інституцій(
ної бази державної міжрегіональної
політики України потрібно розгляда(
ти у контексті її євроінтеграційного
курсу. Якщо говорити про європейсь(
кий досвід, то саме в інституційному
забезпеченні різних аспектів міжре(
гіональної політики міститься джере(
ло її успішної й ефективної реалізації
як у окремих країнах, так і на наддер(
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жавному рівні в рамках Європейсько(
го Союзу.
Характерною рисою еволюції
інституційного забезпечення міжре(
гіональної політики в країнах ЄС є де(
централізація на принципах субсиді(
арності. Міжрегіональна політика є
багаторівневою і здійснюється орга(
нами влади центру, регіонів та орга(
нами місцевого самоврядування. Ра(
ніше основну роль у розробці й реал(
ізації міжрегіональної політики
відігравали центральні органи вико(
навчої влади, нині все активнішу
участь у процесах міжрегіонального
розвиту беруть органи місцевого та
регіонального самоврядування, а та(
кож наднаціональні органи управлі(
ння, які представляють Структурні
фонди Європейського Союзу. Роль
центрального уряду, що залишається
головним елементом в інституційній
інфраструктурі міжрегіональної пол(
ітики, все більше зводиться до роз(
робки концептуальних засад і необх(
ідної нормативно(правової бази. Вод(
ночас у реалізації міжрегіональної
політики зростає роль регіонального
і місцевого самоврядування, приват(
них структур, громадських органі(
зацій, які відстоюють інтереси громад
і регіонів, а також професійних стру(

ктур (зокрема агентств міжрегіональ(
ного розвитку), покликаних сприяти
регіональним ініціативам, і які мають
бути поза впливом як політичних
інтересів, так і інтересів окремих
органів влади.
Відзначимо й існування залеж(
ності між ступенем гостроти міжрег(
іональних відмінностей і загальним
рівнем економічного розвитку в
країні, з одного боку, та ступенем
централізації міжрегіональної полі(
тики — з іншого. До країн з дуже ви(
соким рівнем централізації у сфері
міжрегіональної політики, де вона
практично повністю монополізована
відповідними міністерствами, нале(
жать країни з найбільшими міжрегі(
ональними диспропорціями. Як пра(
вило, в країнах ЄС розроблення і ре(
алізацію міжрегіональної політики
здійснюють два або кілька централь(
них органів влади, наукових та кон(
сультативних органів. Ці системи
інституцій у кожній країні є своєрід(
ними, оскільки сформувалися еволю(
ційним шляхом паралельно з розвит(
ком систем державного управління та
місцевого самоврядування. При цьо(
му загальною особливістю для всіх
європейських країн, яка має важливе
значення для України, є чітке зако(
нодавче визначення функцій, повно(
важень і відповідальності кожної з
інституцій, що беруть участь у роз(
робленні й реалізації державної
міжрегіональної політики та коорди(
нації й узгодженості їх діяльності.
Зазначимо, що упродовж трива(
лого періоду рішення щодо регулю(
вання міжрегіонального розвитку
досить суттєво залежали від суб'єк(
тивних чинників, зокрема політичних
процесів, що не завжди відповідало
офіційно визначеним пріоритетам та
завданням у сфері міжрегіонального
розвитку й міжрегіональної політи(
ки.
Гальмувало вирішення проблеми
дисбалансу міжрегіонального роз(
витку впродовж ряду років небажан(
ня керівництва держави відмовляти(
ся від ручного управління регіонами.
Збереження непрозорості, суб'єк(
тивності у прийнятті рішень щодо
міжрегіонального розвитку дозволя(
ло вищим посадовим особам держа(
ви мати необмежений вплив на керів(
ників регіональних і місцевих органів
влади. За такої ситуації формування
інституційного й законодавчого за(
безпечення діяльності з регулювання
міжрегіонального розвитку не
відзначалося системністю підходу.
Переважно відбувалося врегулюван(
ня конкретних, часткових питань.
Головною проблемою інститу(
ційного забезпечення державної
міжрегіональної політики України є
несформованість системи інституцій
(органів, установ), спроможних у
взаємодії й координації здійснювати
ефективну реалізацію завдань дер(
жавної міжрегіональної політики [1].
Відсутній чіткий розподіл повнова(
жень і відповідальності у сфері між(
регіонального розвитку між різними
гілками влади на центральному рівні,
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ієрархічними рівнями виконавчої вла(
ди й місцевого самоврядування, орга(
нами виконавчої влади та місцевого
самоврядування на місцевому рівні.
На загальнодержавному рівні в
Україні відсутній центральний орган
виконавчої влади з достатніми повно(
важеннями для проведення міжрегі(
ональної політики. Чинним законо(
давством не визначено окремого
органу, який би комплексно вирішу(
вав проблеми міжрегіонального роз(
витку в Україні. Натомість розв'язан(
ня питань міжрегіональної соціаль(
но(економічної політики покладено
на Міністерство економіки України.
Зокрема, Положенням про Міністер(
ство економіки України [2] серед ос(
новних його завдань визначено
"участь у формуванні державної
міжрегіональної політики, організа(
ція роботи, пов'язаної з її проведен(
ням". В рамках виконання цього зав(
дання Міністерство:
— аналізує стан і тенденції еко(
номічного і соціального розвитку Ук(
раїни та її адміністративно(територ(
іальних одиниць;
— здійснює організаційно(мето(
дичне керівництво та координує
підготовку прогнозів і програм еко(
номічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, обла(
стей, районів, міст на коротко( та се(
редньостроковий період;
— здійснює організаційно(мето(
дичне забезпечення і координує фор(
мування та виконання центральними
та місцевими органами виконавчої
влади державних, галузевих, міжга(
лузевих і регіональних програм;
— готує пропозиції щодо ство(
рення сприятливих умов для розвит(
ку підприємництва, механізмів удос(
коналення фінансової підтримки
підприємництва;
— розробляє та забезпечує відпо(
відно до своєї компетенції реалізацію
державної політики у сфері управлі(
ння державним сектором економіки,
передачі об'єктів державної власності
у власність територіальних громад,
координує заходи, здійснювані орга(
нами виконавчої влади щодо ефек(
тивного використання державного
майна.
Міністерство економіки України
має право скасовувати відповідно до
Закону України "Про місцеві дер(
жавні адміністрації" накази керів(
ників структурних підрозділів місце(
вих державних адміністрацій;
здійснює у межах своїх повноважень
перевірки в місцевих органах вико(
навчої влади і органах місцевого са(
моврядування, які наділені повнова(
женнями у сфері ціноутворення, а
також суб'єктів підприємництва
щодо додержання ними порядку
формування, встановлення та засто(
сування цін (тарифів).
У структурі Міністерства еконо(
міки України функціонує департа(
мент регіонального розвитку, основ(
на увага якого спрямована на вирі(
шення питань аналізу, прогнозуван(
ня та планування соціально(економ(
ічного розвитку регіонів, функціону(
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вання вільних економічних зон, зап(
ровадження нових інструментів сти(
мулювання розвитку регіонів, роз(
витку транскордонного співробіт(
ництва.
Одночасно окремі функції щодо
регулювання міжрегіонального роз(
витку розосереджені по різних мі(
ністерствах, які мають свої регіо(
нальні підрозділи, що входять до
складу місцевих органів виконавчої
влади. У зв'язку з цим виникає про(
блема координації діяльності неспе(
ціалізованих органів влади і консолі(
дації їхніх дій у руслі загальнодер(
жавної політики.
Питання міжрегіональної полі(
тики знаходяться серед головних на(
прямів діяльності уряду України. У
складі Секретаріату Кабінету
Міністрів України працює управлін(
ня регіональної політики, яке зай(
мається питаннями аналізу соціаль(
но(економічного розвитку регіонів,
створення сприятливих умов для роз(
витку регіонів та ефективної діяль(
ності місцевих органів влади, підви(
щення відповідальності керівників
цих органів за ефективність управлі(
ння економічними, соціальними і сус(
пільними процесами на місцях. З ме(
тою проведення системної й цілесп(
рямованої роботи із зазначених на(
прямів у Кабінеті Міністрів України
утворено Урядовий комітет з питань
регіональної політики, будівництва та
житлово(комунального господар(
ства.
З метою подальшого підвищення
скоординованості дій уряду та вико(
навчої влади у регіонах під час розв'я(
зання нагальних проблем соціально(
економічного розвитку регіонів, що
забезпечить поєднання загальнодер(
жавних та місцевих інтересів при ви(
рішенні важливих питань суспільно(
го життя ми пропонуємо створити
при Кабінеті Міністрів України Раду
міжрегіонального розвитку, яка мала
б статус дорадчого органу.
Питання міжрегіональної полі(
тики постійно перебувають у полі
зору Президента України. У струк(
турі Секретаріату Президента Украї(
ни функціонує Головна служба регі(
ональної політики. У 2005 р. Прези(
дент України своїм Указом створив
Національну раду з питань місцевого
самоврядування і регіонального роз(
витку. Завданням цього органу Глава
держави визначив формування ефек(
тивної системи управління і коорди(
нації всього комплексу реформ уп(
равління: адміністративної, територ(
іальної, бюджетної. У 2006 р. зазна(
чену Національну Раду було перейме(
новано у Національну раду з питань
державного управління та місцевого
самоврядування та затверджено По(
ложення про Національну раду.
На нашу думку, на нинішньому
етапі підвищити ефективність дер(
жавної міжрегіональної політики в
Україні дозволить визначення (ство(
рення) центрального органу виконав(
чої влади (Міністерства або Держав(
ного Комітету), відповідального за
міжрегіональну політику та розвиток

місцевого самоврядування. Такий
орган має зосереджувати розв'язан(
ня цілої низки проблем, серед яких:
— розроблення проектів законо(
давчих та нормативних документів з
питань міжрегіональної політики та
місцевого самоврядування;
— обгрунтування та запрова(
дження механізмів реалізації держав(
ної міжрегіональної політики;
— запровадження планово(про(
гнозного механізму управління ре(
гіональним розвитком, координація
розробки міжрегіональних комплек(
сних програм розвитку та цільових
регіональних програм;
— проведення комплексного мо(
ніторингу соціально(економічного
розвитку регіонів;
— здійснення експертизи рішень
щодо галузевого розвитку (визначен(
ня, як вони можуть позначитися на
регіональному розвитку та міжрегі(
ональних диспропорціях);
— координація розбудови систе(
ми органів місцевого самоврядуван(
ня;
— обгрунтування засад та прове(
дення адміністративно(територіаль(
ної реформи;
— нормативно(правове та мето(
дичне забезпечення міжрегіонально(
го й транскордонного співробітниц(
тва тощо.
При центральному органі вико(
навчої влади з питань міжрегіональ(
ної політики та місцевого самовряду(
вання доцільно мати науково(аналі(
тичну установу, яка б проводила
різноаспектний комплексний моніто(
ринг тенденцій та проблем соціально(
економічного розвитку регіонів, об(
грунтування механізмів державної
міжрегіональної політики тощо. В
Україні така інституція може бути
створена або визначена серед існую(
чих наукових і науково(аналітичних
закладів з відповідною зміною її
організаційної структури та фінансо(
вого забезпечення.
Наприклад, у Німеччині функці(
онує Агентство з будівництва і про(
сторового планування — науковий
інститут, сфера компетенції діяль(
ності якого значною мірою пов'яза(
на з забезпеченням координації
діяльності відповідних федеральних
міністерств, політики планування зе(
мель. Агентство є незалежним у своїй
дослідницькій діяльності, воно кон(
сультує міністерство з регіонально(
галузевих і регіональних питань,
відповідає за експертизу, готує регу(
лярний звіт парламенту про просто(
ровий розвиток, проводить система(
тичний територіальний аналіз у
розрізі округів тощо.
Проблема інституційного забез(
печення державної міжрегіональної
політики на регіональному і місцево(
му рівнях пов'язана з незавершеністю
формування на цих рівнях системи
державного управління і місцевого
самоврядування. Сьогодні відсутнє
чітке розмежування повноважень і
відповідальності та координації
діяльності між органами виконавчої
влади та органами місцевого самовря(
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дування на регіональному і субрегіо(
нальному рівнях. Місцеві органи вла(
ди не мають належного законодавчо(
го забезпечення та фінансової бази
для вирішення проблем міжрегіо(
нального і місцевого розвитку.
Потрібно сформувати стійку мо(
дель системи управління на регіо(
нальному та субрегіональному рівнях
на основі чіткого визначення і зако(
нодавчого закріплення розподілу по(
вноважень і обов'язків між органами
виконавчої влади та місцевого само(
врядування. На етапі реформування
необхідно зберегти міцну вертикаль
державної виконавчої влади, яка по(
кликана забезпечити стійкість систе(
ми управління і стабільність у дер(
жаві.
Водночас фундаментом міжре(
гіонального розвитку має стати са(
мостійність регіонів щодо визначен(
ня цілей свого розвитку та можли(
вості фінансування заходів для їхньої
реалізації передусім за рахунок влас(
них джерел та залучених інвестицій.
Йдеться про те, що основою політи(
ки економічного зростання на міжре(
гіональному рівні має стати раціо(
нальне використання трудового по(
тенціалу та виробничих ресурсів, мак(
симальне сприяння розвитку малого
та середнього бізнесу, забезпечення
раціонального використання навко(
лишнього середовища [4].
Зазначений підхід передбачає
підвищення ролі та відповідальності
місцевих органів влади за майбутнє
території, необхідність пошуку нових
інструментів стимулювання економ(
ічного розвитку, зокрема об'єднання
зусиль місцевого бізнесу, громадсь(
кості, самоврядування та держави.
Регіональні та місцеві органи влади
мають стати ключовими в організації
розвитку території. Держава має де(
легувати їм низку повноважень з ме(
тою максимального наближення по(
слуг адміністративного та суспільно(
го характеру до населення, підсилен(
ня дієздатності територіальних гро(
мад та їхніх представницьких органів
до вирішення місцевих проблем влас(
ними силами. Йдеться про створення
інституційних умов, які б дозволили
регіонам повністю реалізувати наяв(
ний у них потенціал, максимально
збільшити їхній внесок у національ(
ну економіку, здобути конкурентні
переваги на світових ринках.
З метою підвищення відповідаль(
ності місцевих органів виконавчої
влади і органів місцевого самовряду(
вання за розвиток територій та про(
зорої системи взаємовідносин місце(
вих органів влади з центральними не(
обхідно запровадити комплексний
моніторинг соціально(економічного
розвитку територій на основі уніфі(
кованої й інформатизованої бази ста(
тистичних показників на першому
етапі — на рівні регіонів, а у майбут(
ньому — адміністративних районів.
Має бути створена відкрита елект(
ронна база даних, доступна для кож(
ного громадянина, що даватиме ви(
черпну інформацію про ресурси, еко(
номіку, соціальне становище тощо у
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кожному територіальному утворенні.
Започаткування такої бази даних
сприятиме активізації інвестиційної
діяльності та розвитку підприємниц(
тва в регіонах, а також прискорить
демократичні перетворення в украї(
нському суспільстві, сприятиме ши(
рокому залученню громадян до вирі(
шення проблем місцевого і міжрегіо(
нального розвитку.
Надзвичайно актуальною про(
блемою у сфері реалізації міжрегіо(
нальної політики на всіх рівнях є її
низьке кадрове забезпечення. Необ(
хідно підвищити якість професійної
підготовки кадрів для системи управ(
ляння міжрегіонального і місцевого
рівнів.
Для ефективної реалізації дер(
жавної міжрегіональної політики не(
обхідним є створення мережі недер(
жавних інституцій міжрегіонального
і місцевого розвитку. Такі інституції
покликані підвищити роль і відпові(
дальність територіальних громад,
приватних підприємців та кожного
громадянина за піднесення відповід(
них територій, забезпечити їм мож(
ливість реальної участі і впливу на
вирішення важливих проблем міжре(
гіонального і місцевого розвитку.
Такою інституцією може стати
мережа Агентств міжрегіонального
розвитку з репрезентуванням дер(
жавних, громадських, приватних
інтересів. Потенціал такої моделі
дуже великий, а головне — вона вип(
равдала себе в інших країнах, що є
кращим свідченням її апробації. Існу(
ючі в Україні Агентства міжрегіо(
нального розвитку є потенційною ба(
зою вдосконалення інфраструктури
міжрегіонального розвитку. Агент(
ства міжрегіонального розвитку ма(
ють на меті вирішення завдань пол(
іпшення умов використання передо(
вих інноваційних технологій, підви(
щення інвестиційної привабливості
регіонів, розширення залучення
вітчизняних та іноземних інвестицій
для міжрегіонального розвитку,
вдосконалення підготовки та пере(
підготовки відповідних фахівців з
проблем міжрегіонального розвитку,
координації програм технічної допо(
моги, спрямованих на підтримку
міжрегіонального розвитку тощо.
Потребує докорінної перебудови
вітчизняна система статистичного
забезпечення державної міжрегіо(
нальної політики. Сьогодні в Україні
надзвичайно низьким є статистичний
супровід міжрегіонального розвитку
і практично відсутня загальноохоп(
лююча статистична інформація на
субрегіональному рівні. Вітчизняна
система статистичної інформації не
дозволяє проводити порівняння рег(
іонів України із регіонами країн ЄС,
де здійснюється статистичний моні(
торинг розвитку адміністративно(те(
риторіальних одиниць за дуже широ(
ким переліком показників. Наприк(
лад, у Федеративній Республіці Ні(
меччині проводиться моніторинг за
800 показниками соціально(економ(
ічного розвитку на субрегіональному
рівні [3]. Отже, потребує активної

розбудови система державної стати(
стики відповідно до положень норма(
тивних документів Євросоюзу щодо
статистичного обліку, застосування
уніфікованої статистичної методо(
логії ЄС.
ВИСНОВКИ
Пріоритетним завданням дер(
жавної міжрегіональної політики є
також створення інституційних і
нормативно(правових передумов ре(
формування системи місцевого са(
моврядування та адміністративно(
територіального устрою. Для цього
необхідно прийняти законодавчі
акти зпитань реформування адміні(
стративно(територіального устрою
та розвитку місцевого самовряду(
вання на всіх рівнях, бюджетної де(
централізації. Тому потрібно спря(
мувати зусилля на вирішення таких
конкретних завдань: визначення
концептуальних засад і шляхів здійс(
нення адміністративно(територіаль(
ної реформи; підготовку норматив(
но(правової бази щодо проведення
бюджетної децентралізації, що
включатиме збільшення повнова(
жень і зміцнення фінансово(еконо(
мічної основи розвитку територіаль(
них громад.
Сьогодні вкрай важливо сформу(
вати стійку модель системи управлі(
ння на міжрегіональному рівні на ос(
нові чіткого визначення і законодав(
чого закріплення розподілу повнова(
жень і обов'язків між органами вико(
навчої влади та місцевого самовряду(
вання. На етапі реформування необ(
хідно зберегти міцну вертикаль дер(
жавної виконавчої влади, яка покли(
кана забезпечити дієвість системи
управління і стабільність національ(
ної економіки.
З метою удосконалення інститу(
ційного забезпечення державної
міжрегіональної політики запропо(
новано створити Раду міжрегіональ(
ного розвитку, мережу Агентств
міжрегіонального розвитку цент(
рального органу виконавчої влади,
який відповідав би за міжрегіональ(
ну політику та розвиток місцевого
самоврядування, а також при цент(
ральному органі виконавчої влади з
питань міжрегіональної політики та
місцевого самоврядування доцільно
створити науково(аналітичну устано(
ву.
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