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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку української держави не�

обхідність ефективної регіональної політики є очевидною.
Від того, яким чином здійснюватиметься державне регулю�
вання регіонального розвитку, залежить якість та швидкість
здійснення реформ як у регіонах, так і у країні в цілому.

Сьогодні представники публічної влади, експертне
середовище та громадськість усвідомлюють потребу
інституційного наближення України до європейських
стандартів регіонального розвитку. Збалансований ре�
гіональний розвиток, ефективна регіональна політика
залишатимуться серед стратегічних пріоритетів розвит�
ку Європейського Союзу.

Тому вирішення проблем регіональної структурної
політики залежить, насамперед, від інституційного та
правового поля, чіткого розподілу функцій та коорди�
нації діяльності державних органів управління різного
рівня у сфері територіального розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми реалізації структурної політики держа�

ви та її регіонів, оптимізація інституційно�правового
забезпечення регіонального розвитку, удосконалення
правової бази (забезпечення прийняття однозначних
рішень у разі виникнення конфліктних ситуацій між цен�
тром і регіонами) є предметом дослідження багатьох
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учених, зокрема таких, як З.С. Варналій, М.І. Долішній,
О.В. Черевко, Г.Л. Монастирський, В.І. Жук, Ю.Д. Радіо�
нов, Т.С. Костюк, О.Л. Рєзніков та інші.

Завданнями роботи є: 1) вивчення особливостей і
характеристик інституційного забезпечення регіональ�
ної структурної політики; 2) виявлення та аналіз сприят�
ливих умов для модернізації інституційної бази регіо�
нальної структурної політики; 3) накреслення напрямів
подальших досліджень інституційного розвитку регіо�
нальної структурної політики в сучасній Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна сьогодні знаходиться в процесі обговорен�

ня можливої зміни конституційної структури регіональ�
ного самоврядування, рушійною силою якого повинні
стати децентралізація та регіоналізація. Наразі перед
української політичної елітою стоїть задача створення
інституційної структури, що відповідала б принципам,
викладеним у "Хартії про місцеве самоврядування" Ради
Європи та у проекті "Хартії про регіональне самовря�
дування", і була б здійсненною у наших умовах.

У той же час, така політика повинна проводитись із
врахуванням європейських стандартів, аби в довгостро�
ковій перспективі українські регіони мали достатньо
економічних та соціальних перспектив для конкуренції
з регіонами країн�членів Європейського Союзу.
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 З урахуванням конституційної системи адміністра�
тивно�територіального устрою України можна зроби�
ти висновок, що рівнями державної регіональної по�
літики в Україні мають бути область — первинний або
базовий рівень та район — вторинний рівень (за євро�
пейською класифікацією рівні NUTS�2 та NUTS�3). У той
же час, окремі аспекти регіональної політики безпосе�
редньо стосуються місцевого самоврядування, розвит�
ку територіальних громад, що обумовлює необхідність
врахування ще одного — допоміжного рівня регіональ�
ної політики — рівня самостійного населеного пункту
(NUTS�5 за європейською класифікацією).

Очевидно, що проблемою сучасного територіально�
адміністративного устрою України є те, що досвід фун�
кціонування починаючи з поч. 90�их рр. XX ст. проде�
монстрував відсутність адаптації до сучасних європейсь�
ких моделей організації влади на територіях, забезпе�
чення сталого місцевого та регіонального розвитку.
Була сформована однотипна система територіальної
організації влади, яку можна охарактеризувати як мо�
ноцентричну з елементами місцевого самоврядування
(про реальне місцеве самоврядування можна вести мову
лише на рівні міст обласного значення).

В Україні відсутнє реальне регіональне самовряду�
вання. Роль обласних і районних рад, які, по суті, не
мають організаційно�фінансової самостійності, як пра�
вило, зводяться до формалізації рішень, що приймають�
ся регіональними органами державної виконавчої вла�
ди. Найнегативніше така практика впливає на бюджет�
но�фінансові відносини, а також на можливість чіткого
розподілу повноважень між рівнями управління щодо
надання послуг населенню.

Це в свою чергу стає вагомим інституційним бар'є�
ром при виборі пріоритетів та механізмів реалізації
структурної політики. Конфлікти між представниками
цих органів призводять до створення дублюючих управ�
лінських структур, надмірних фінансових витрат і, в
підсумку, до неефективної та незбалансованої струк�
тури економіки [1].

Аналізуючи законодавчу базу, по�перше, виявляєть�
ся, що повноваження місцевих державних адміністрацій
повністю дублюються органами місцевого самовряду�
вання. Водночас недостатньо використаний досвід за�
рубіжних країн при розробці законів про місцеві дер�
жавні адміністрації та місцеве самоврядування віднос�
но чіткого розмежування об'єктів управління. Таким
чином, йдеться про так звані суперечності у сфері ком�
петенції владних структур. Відповідно, створюються
бар'єри для інституційного розвитку регіональної
структурної політики.

В Україні відсутня система фінансового вирівнюван�
ня, яка в багатьох країнах світу є ефективним інстру�
ментом позбавлення суттєвих відмінностей в рівнях со�
ціально�економічного розвитку окремих регіонів і те�
риторіальних громад, забезпечує конституційне право
кожного громадянина незалежно від місця проживан�
ня на певний обсяг і якість послуг, які гарантує держа�
ва [2].

Відсутність такої системи і її ефективних механізмів
значно ускладнюється також відсутністю державної
програми мінімальних соціальних стандартів: Консти�
туція України щедро зафіксувала численні права гро�
мадян у соціальній сфері (ст. 43, 46, 47, 48, 49, 53), проте
дані положення не конкретизуються за рівнем і обся�
гом гарантованих послуг, що може розглядатися як чи�
сто декларативні тези, які не забезпечені (і ще довго не
зможуть бути забезпечені) економічним потенціалом
держави з перехідною економікою.

На нашу думку, теперішня модель публічної влади,
що склалася внаслідок адаптації радянської адмініст�
ративної традиції до умов функціонування незалежної
держави, не відповідає стратегічному курсу України до
демократії та європейських стандартів і переживає гли�
боку кризу.

У той же час, відбувається інтенсивний пошук най�
більш оптимальної моделі державного устрою держа�
ви. Питання реформування у цій сфері були предметом
обговорень адміністративної реформи в Україні, зафі�
ксованих у цілому ряді документів, проте реальних ре�
зультатів з їх виконання країна так і не дочекалася.
Найслабкішою ланкою згаданих документів був недо�
сконалий механізм реалізації визначених завдань,
відсутність фінансування, недостатній контроль вико�
нання.

В Україні ні на експертному, ні на політичному рівні
так і не розібралися з тим, на якій території ми прожи�
ваємо, наскільки органічними, або штучними є принци�
пи, що лежать в основі адміністративного, економічно�
го, соціокультурного та суто соціального "розчленуван�
ня" українського простору сучасної України. Олександр
Гриневич, експерт Центру антикризових досліджень,
наприклад, вважає, що "регіональна структура України
була штучно створена за Радянського Союзу — тери�
торії різали по живому, не зважаючи на культурні чи
навіть економічні обставини. Тому перегляд регіональ�
ної структури є можливим" [1].

Слід відзначити, що питання регіонального розвит�
ку в Україні на сьогодні регулюється більш, ніж 20 За�
конами України, 5 рішеннями Конституційного Суду
України, низкою указів Президента України, рішень
Уряду України та актів центральних органів виконавчої
влади. Серед найважливіших законодавчих актів варто
відмітити Закони України: "Про стимулювання розвит�
ку регіонів" від 08 вересня 2005 р. № 2850�IV, "Про пла�
нування і забудову територій" від 20 квітня 2000 р. №
1699�III, "Про Генеральну схему планування території
України" від 07 лютого 2002 р. № 3095�III, "Про дер�
жавні цільові програми" від 18 березня 2004 р. № 1621�
IV; "Про державне прогнозування та розроблення про�
грам економічного та соціального розвитку України" від
23 березня 2000 р. № 1602�III; постанову Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Державної стра�
тегії регіонального розвитку на період до 2015 року" від
21 липня 2006 р. № 1001.

25 травня 2001 р. Указом Президента України за�
тверджено Концепцію державної регіональної політики,
в якій зазначається, що безсистемність державної по�
літики у сфері регіонального розвитку стала однією з го�
ловних причин стримування комплексного соціально�
економічного розвитку, ускладнення умов для зміцнен�
ня позицій України у міжнародному економічному
співробітництві, повільного здійснення ринкових пере�
творень на місцях, виникнення та загострення багатьох
соціальних, економічних, екологічних та інших проблем.

Головною метою державної регіональної політики
визначено "створення умов для динамічного збалансо�
ваного соціально�економічного розвитку України та її
регіонів, підвищення рівня життя населення, забезпе�
чення гарантованих державою соціальних стандартів
для кожного її громадянина незалежно від місця про�
живання, а також поглиблення процесів ринкової транс�
формації на основі підвищення ефективності викорис�
тання потенціалу регіонів, підвищення дієвості управ�
лінських рішень, удосконалення роботи органів держав�
ної влади та органів місцевого самоврядування".

Визначені у Державній стратегії регіонального роз�
витку на період 2015 року традиційні інструменти та
механізми стимулювання регіонального розвитку, як
правило, були спрямовані на вирішення хронічних про�
блем соціально�економічного та просторового розвит�
ку регіонів, не сприяли створенню дієвих стимулів щодо
саморозвитку та активізації економічної ініціативи на
місцях. У Державній стратегії регіонального розвитку
на період 2015 року залишались невизначеними векто�
ри стратегічного розвитку регіонів, відсутнім було їх
узгодження із векторами цивілізаційного вибору Украї�
ни, у т. ч. — із стратегічними пріоритетами регіональ�
ного розвитку країн ЄС.
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Зокрема Державна стратегія регіонального розвит�
ку на період до 2020 року (затверджена Постановою
Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 р.)
створює інституційне підгрунтя для динамічного та зба�
лансованого розвитку України та її регіонів у забезпе�
ченні їх соціальної та економічної єдності, підвищення
рівня життя населення та здобуття громадянами Украї�
ни високоякісних публічних, соціальних послуг неза�
лежно від місця проживання.

Дана Державна стратегія регіонального розвитку на
період 2020 року враховує динаміку та базові тенденції
соціально�економічного, просторового та управлінсь�
кого розвитку регіонів України, перспективи їх моди�
фікації, визначає базові цілі та стратегічні пріоритети
регіонального розвитку в Україні, механізми та індика�
тори їх успішної реалізації на період до 2020 року. В
цілому, формує дієве інституційне підгрунтя для стиму�
лювання регіонального розвитку, узгодження стратег�
ічних пріоритетів регіонального розвитку України із
стратегічними пріоритетами регіонального розвитку
країн ЄС як чинника прискорення євроінтеграції.

Вагому інституційну підтримку у сфері розробки та
реалізації державної регіональної політики в Україні
забезпечує Програма ЄС "Підтримка політики регіо�
нального розвитку в Україні". Угода про фінансування
Програми "Підтримка політики регіонального розвит�
ку в Україні" між Урядом України та Європейським Со�
юзом була підписана відповідно до розпорядження Ка�
бінету Міністрів України від 21.11.2012 року № 1014�р
та набрала чинності 19.12.2012 року (кошторис Програ�
ми — 20 млн євро).

Інституційна допомога ЄС в рамках Угоди надаєть�
ся Україні за двома напрямами:

— координація та розбудова інституційної спромож�
ності: створення органу (Координаційної ради), який
здійснюватиме координацію системи управління регіо�
нального розвитку; розбудова інституційної спромож�
ності представників українських органів виконавчої вла�
ди, місцевих органів влади, недержавних установ та ака�
демічних закладів через створення професійних мереж
та системних тренінгів з питань регіонального розвитку
(проект технічної допомоги ЄС "Підтримка політики ре�
гіонального розвитку в Україні" (бюджет — 5,3 млн євро);

— підтримка фінансування регіональної політики в
Україні, зокрема впровадження проектів, спрямованих
на виконання програм регіонального і місцевого розвит�
ку в регіонах, відібраних згідно з визначеними крите�
ріями, що відповідають найкращим стандартам політики
регіонального розвитку (індикативний бюджет — 14 млн
євро) [2].

Проте інституційно�правове забезпечення держав�
ної регіональної політики в Україні потребує прийнят�
тя єдиного, базового закону з питань унормування за�
сад державної регіональної політики "Про засади дер�
жавної регіональної політики". Робота над законопро�
ектом велася у 2008 році. Відповідальним виконавцем
виступало Міністерство регіональної політики та буді�
вництва України. Наприкінці 2008 р. проект було відхи�
лено [3].

Прийняття Закону України "Про засади державної
регіональної політики" сприятиме формуванню єдино�
го інституційного підгрунтя для розробки та впровад�
ження державної регіональної політики, окремі аспек�
ти правового супроводження якої на сьогодні забезпе�
чують:

— Закон України від 8 вересня 2005 р. № 2850�IV
"Про стимулювання розвитку регіонів" та прийняті на
його основі підзаконні акти (зокрема, постанови Кабі�
нету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001 "Про
затвердження державної стратегії регіонального роз�
витку на період до 2015 року" та від 23 травня 2007 р. №
751 "Про затвердження Порядку підготовки, укладен�
ня та виконання угоди щодо регіонального розвитку
відповідної типової угоди"):

— Закон України від 18 березня 2004 р. № 1621�IV
"Про державні цільові програми";

— Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3059�III
"Про генеральну схему планування території України".

— окремі норми Бюджетного, Земельного кодексів,
податкових та інших законів України [4, c. 230—232].

Крім цього, в процесі доопрацювання робочою гру�
пою, створеною розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 21 січня 2009 р. № 41�р проекту Закону Ук�
раїни "Про засади державної регіональної політики",
слід чітко визначити пріоритетні цілі регіональної по�
літики відповідно до європейської практики:

У межах Цілі 1 — передбачити реалізацію проектів,
зорієнтованих на вирівнювання диспропорцій економі�
чного розвитку регіонів, забезпечити підтримку слабо�
розвинутих регіонів України. Мета політики економіч�
ного вирівнювання — підвищити показник ВВП на душу
населення у найменш розвинутих регіонах України до
75 % від показника середнього по країні в цілому.

У межах Цілі 2 — передбачити зростання показників
регіональної конкурентоспроможності та зайнятості,
збереження та створення нових робочих місць. Перс�
пективним напрямом для України є можливість збере�
ження та створення робочих місць в інноваційному сек�
торі економіки, у сфері дорожнього та житлового бу�
дівництва (будівництва соціального житла).

У межах Цілі 3 — територіальна кооперація Украї�
ни — особливу увагу слід приділити розвитку транспор�
тної мережі, транспортної інфраструктури як умові ак�
тивізації створення єдиного територіального простору
для здійснення господарської та комунікаційної політи�
ки в межах України [5].

У проекті Закону України "Про засади державної
регіональної політики" доцільно зберегти та доопра�
цювати відповідно до європейської практики окремі
положення щодо інституційного забезпечення держав�
ної регіональної політики, а саме:

— про створення спеціально уповноваженого цент�
рального органу виконавчої влади з питань регіональ�
ної політики;

— про створення Національної ради з питань регіо�
нальної політики та Ради регіонального розвитку;

— про розвиток агенцій регіонального розвитку;
— про механізми взаємодії асоціацій (зокрема "Асо�

ціації агенцій регіонального розвитку України" та ін.) з
органами державної влади в процесі розробки та впро�
вадження державної регіональної політики;

— про започаткування діяльності таких фінансових
інститутів як Національного (Українського фонду ре�
гіонального розвитку) та регіональних фондів. Зако�
нодавчого врегулювання (з урахуванням досвіду
функціонування Структурних фондів ЄС) потребують
питання стосовно джерел їх наповнення та визначення
основних напрямів фінансової підтримки регіональних
інвестиційних проектів [6].

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
Провідну роль з огляду на реалізацію євроінтегра�

ційних прагнень України відіграє розробка та впровад�
ження дієвої регіональної політики, досягнення стало�
го, збалансованого регіонального розвитку, що потре�
бує узгодженої з європейськими орієнтирами, комплек�
сної підтримки розробки та впровадження політики
регіонального розвитку в Україні.

Відповідно, у сфері удосконалення правового
підгрунтя та інституційних механізмів стимулювання
регіональної структурної політики в сучасній Україні
на найближчу перспективу особливої актуальності на�
бувають такі заходи, як:

— активізація роботи щодо формування дієвого
інституційно�правового поля щодо розробки та впро�
вадження державної регіональної політики в Україні, у
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т. ч. прийняття законопроекту "Про засади державної
регіональної політики", "Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні";

— застосування інноваційних підходів до нової ре�
гіональної політики, які передбачають залучення потен�
ціалу міжрегіонального співробітництва — основи роз�
витку внутрішнього ринку та активізації підприємниць�
кої ініціативи на місцях, зміцнення економічної та соці�
альної єдності країни. Акцентувати увагу на перспек�
тивах використання переваг міжнародного міжрегіо�
нального співробітництва (у т.ч. транскордонного та
транснаціонального). Через те, що потужний іннова�
ційний потенціал має формування кластерів (регіональ�
них та міжрегіональних), що стимулює структурні зру�
шення на регіональному рівні, прискорює розвиток інно�
ваційного, наукоємного виробництва. Інновацією регі�
онального розвитку в Україні є залучення потенціалу
новоствореного Державного фонду регіонального роз�
витку, активізація діяльності агенцій регіонального роз�
витку — інститутів, діяльність яких спроможна підви�
щити конкурентоспроможність економіки регіонів,
сприяти формуванню "точок зростання" та ареалів роз�
витку в регіонах;

— забезпечення підтримки та реалізації ініціатив ЄС
щодо інституційного забезпечення та розширення мож�
ливостей підтримки політики регіонального розвитку в
Україні;

— забезпечення інституційної підтримки реалізації
Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
на державному рівні, у тому числі: сформувати дієве,
узгоджене з європейськими орієнтирами та пріорите�
тами стратегічного планування інституційно�правове
підгрунтя щодо розробки та впровадження важелів,
механізмів та інструментів реалізації Стратегії; запро�
вадити в Україні дієві організаційно�управлінські важелі
реалізації Стратегії, узгоджені з європейськими орієн�
тирами стратегічного планування (у т. ч. Угоди щодо
регіонального розвитку, державні цільові програми,
цільові програми соціально�економічного та культур�
ного розвитку регіонів тощо);

— забезпечення інституційно�правової, організа�
ційно�управлінської та фінансової підтримку створен�
ня та функціонування на регіональному рівні профес�
ійно�орієнтованої соціальної мережі для фахівців�прак�
тиків з питань регіонального розвитку (у тому числі —
шляхом створення соціального веб�сайту для встанов�
лення контактів у сфері забезпечення регіонального
розвитку, обміну інформацією, дистанційного навчан�
ня тощо);

— створення професійно�орієнтованої соціальної
мережі для фахівців�практиків з питань регіонального
розвитку потребує дієвої державної інституційної
підтримки, в тому числі ініціювання уповноваженим ви�
конавчим органом державної влади необхідності ство�
рення Мережі шляхом ухвалення відповідного норма�
тивно — правового акту (із зазначенням майбутніх
учасників Мережі та способу їх взаємодії щодо ство�
рення та функціонування Мережі); розробки Кон�
цепції створення професійно�орієнтованої соціальної
мережі для фахівців�практиків з питань регіонального
розвитку; сприяння розробці і реєстрації веб�сайту
Мережі та започаткування його діяльності; сприяння
поширенню інформації про Мережу через засоби ма�
сової інформації, інституційна підтримка включення
веб�сайту Мережі до результатів пошуку різних пошу�
кових систем.

Використання можливостей, що надають Україні
ініціативи ЄС щодо підтримки політики регіонального
розвитку — реальний шанс вийти на новий рівень
інституційних та соціально�економічних реформ в Ук�
раїні, прискорити євроінтеграційні процеси.

Подальші дослідження у сфері удосконалення
інституційно�правового забезпечення регіональної

структурної політики мають спрямовуватись на аналіз
науково�методичного супроводження реалізації Стра�
тегії регіонального розвитку на період до 2020 року, у
тому числі — на основі комплексного задіяння науко�
во�освітнього, інтелектуального потенціалу регіону,
країни; регулярного контролю (на регіональному та за�
гальнонаціональному рівні) за реалізацією Державної
стратегії регіонального розвитку, регіональних стра�
тегій розвитку, а також на продовження гармонізації
вітчизняного законодавства з питань регіонального роз�
витку до стандартів ЄС.
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