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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку української державності 

характеризується великомасштабними пошуками нових форм та методів 

господарювання. Це, по-суті, формування нової територіальної та 

адміністративної структури держави та суспільства.  

Наразі наша держава перебуває у вирі реформ та змін. Однією із реформ, до 

якої географічна наука має безпосереднє значення, є реформа адміністративно-

територіального устрою, яка була розпочата разом із реформою місцевого 

самоврядування, так званою реформою децентралізації, і є рівнозначною їй. На 

сьогодні в Україні активно проходить процес формування нової системи 

адміністративно-територіального устрою (далі – АТУ) - утворення об’єднаних 

територіальних громад (далі – ОТГ).  

Посилюється роль території, як важливого чинника суспільного розвитку, 

особливо в умовах децентралізації. Тому, питання адміністративно-

територіального устрою, як внутрішньої територіальної організації держави, 

відіграє важливу роль у забезпечені функціонування суспільства.  

Територіально-адміністративний підхід базується на виявлені протиріч у 

розвитку просторових систем різного рівня: країни регіону, населених пунктів, 

визначенні ступеня невідкладності та засобів їх подолання.  

Територія – це найцінніший ресурс розвитку, її раціональне використання 

повинно забезпечити збільшення дохідної бази територіальних громад для 

вирішення їхніх нагальних потреб.  

Водночас необхідно пам’ятати, що АТУ виконує важливі функції щодо 

забезпечення національної безпеки держави. Це зумовлює необхідність 

виваженого прийняття рішення про проведення адміністративно-територіальної 

реформи на основі всебічного та глибокого обґрунтування її методологічних і 

практичних питань, з урахуванням усього комплексу умов і чинників 

економічного, соціального та суспільно-політичного характеру.  

Питання реформування адміністративно-територіального устрою в Україні у 

роки незалежності розглядались у працях: М. Дністрянського, Я. Олійника,                

Ю. Ганущака, В. Куйбіди, А. Ткачука, В. Яцюка та ін. З 2015 року в Україні 

проводиться реформа децентралізації влади та місцевого самоврядування, яка 

передбачає створення спроможних територіальних громад з врахуванням 

історичних, природних, етнічних, культурних та інших факторів. Вони 

формуються шляхом добровільного об’єднання сільських, селищних, міських рад. 

В кінці 2017 року на території Полтавської області було утворено 39 об’єднаних 

територіальних громад. Їх формування відбувається відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року №721-р «Про внесення змін 

до перспективного плану формування територій громад Полтавської області». 

Згідно до такого Перспективного плану в Полтавській області має бути утворено 

54 об’єднаних територіальних громад. Подальший їх розвиток потребує, зокрема, 

суспільно-географічного дослідження їх функціонування з метою вивчення 

ефективності використання наявних ресурсів і обґрунтування перспектив 

соціально-економічного розвитку. 

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

дисертаційного дослідження брав участь у розробці Схеми планування території 
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Полтавської області (ДП УДНДІПМ «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя, 2012), у 

розробці Перспективного плану формування територій громад Київської області 

(Київська обласна державна адміністрація, 2015), дослідженні територіальної 

доступності до центрів надання адміністративних послуг, яке виконувалось на 

замовлення Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

суспільно-географічне дослідження трансформації адміністративно-

територіального устрою на прикладі Полтавської області.   

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

- розкрити теоретико-методологічні засади суспільно-географічного 

дослідження трансформації АТУ; 

- здійснити історико-географічний аналіз розвитку систем АТУ Полтавської 

області; 

- дати оцінку АТУ Полтавської області як основи для територіальної 

організації влади та основи планування території Полтавської області; 

- здійснити суспільно-географічну оцінку перспективних планів формування 

території громад Полтавської області та існуючих ОТГ; 

- розробити рекомендації з удосконалення реформи АТУ в Полтавській 

області. 

Об’єктом дослідження є трансформація АТУ Полтавської області в 

контексті реформи децентралізації влади та місцевого самоврядування в Україні. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти 

формування систем АТУ та їх реформування.  

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження використовувалися 

як загальнонаукові, так і спеціальні методи суспільно-географічних наук, зокрема: 

системного аналізу, діахронічний, класифікації, типізації, зонування та 

районування, статистично-математичний, історико-географічний, графічного та 

картографічного моделювання. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять матеріали 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, 

Державної служби статистики України, ДП УДНДІПМ «Діпромісто» ім. Ю.М. 

Білоконя, зібрані особисто автором під час роботи експертом із територіального 

розвитку та місцевого самоврядування в Асоціації міст України, Офісі реформ 

Київської області, Проекті «Підтримка економічного врядування та розвитку 

(EDGE)», що реалізовується Урядом Канади, а також тези доповідей та наукові 

публікації у фахових виданнях. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведене дослідження дало 

змогу отримати наступні результати: 

вперше: 

- виділено та оцінено з позицій суспільної географії історико-географічні 

зрізи розвитку систем адміністративно-територіального устрою Полтавської 

області; 
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- розроблено модель адміністративно-територіального устрою Полтавської 

області на базовому рівні. 

удосконалено: 

- підходи до виділення міжрайонної системи розселення при плануванні 

території регіону на прикладі Полтавської області; 

- засади регіональної політики у сфері територіальної організації влади та 

АТУ щодо доопрацювання та усунення недоліків розроблених Перспективних 

планів формування території громад Полтавської області; 

- науково обґрунтовано формування спроможних ОТГ у Полтавській області 

шляхом врахування її історико-географічного розвитку та комплексної суспільно-

географічної оцінки розвитку одиниць АТУ. 

отримали подальший розвиток: 

- методичні підходи дослідження АТУ регіону; 

- оцінка процесу формування ОТГ Полтавської області із врахуванням змін 

конфігурації території та суспільно-географічних чинників розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертаційного 

дослідження можуть бути використані для:  

- розроблення державної політики у сфері підтримки добровільного 

об’єднання територіальних громад; 

-  удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази стосовно 

методики формування спроможних територіальних громад, моніторингу їх 

діяльності; 

- удосконалення регіональної політики (на рівні області) стосовно розробки 

перспективних планів формування територій громад, формування спроможних 

об’єднаних територіальних громад.   

Основні наукові положення дисертації, а саме теоретичні та практичні 

рекомендації щодо виділення міжрайонних та міжгосподарських систем 

розселення використовуються в ДП Український державний науково-дослідний 

інститут планування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя (довідка № Д-16 від 

04.01.2018 р.). Надані пропозиції щодо удосконалення методичних підходів 

дослідження адміністративно-територіального устрою враховані при плануванні 

діяльності Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (довідка №8/34-30-18 від 10.01.2018 р.). Підходи до 

визначення параметрів географічної доступності до центрів проектних ОТГ 

можуть стати основою для Концепції розвитку мережі центрів надання 

адміністративних послуг, що розробляється Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України (довідка №3622-06/1356-07 від 11.01.2018 р.). 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальних курс «Управління 

розвитку регіону» на географічному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (довідка №050-538-30 від 06.12.2017 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею, в якій викладено результати власних досліджень трансформації 

адміністративно-територіального устрою Полтавської області, потенціалу та рівня 
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розвитку адміністративних районів області. Наукові висновки і положення, 

представлені в дисертації, сформульовані особисто. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у роботі використані лише ідеї та положення, 

отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та висновки 

дисертації викладені в доповідях на: V Міжнародній науковій конференції 

«Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України» (Київ, 

2010); VІ, ХI Всеукраїнських науково-практичних конференціях студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці -географічній науці» (Київ, 2010, 

2015); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми розвитку 

суспільної географії» (Київ, 2014); VI Міжнародній науково-практичної 

конференції «Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук 

шляхів вирішення» (Херсон, 2015); VIII-й (Ніжин, 2014), ІХ-й (Львів, 2015), XІІ-й 

(Берегово, 2016) школах-семінарах «Проблеми розвитку регіонів України».  

Публікації. За матеріалами досліджень, представлених у дисертації, 

опубліковано 15 наукових праць, із них 5 статей у фахових наукових виданнях 

України, 1 стаття в науковому періодичному виданні (індексується у базі даних 

наукової періодики SCOPUS), 2 статті в інших виданнях України, 5 тез доповідей 

у матеріалах наукових конференцій, а також видано два інформаційні посібники. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 4-х розділів, 

висновків, списку використаних літературних джерел (209 найменування, 

розміщених на 22 сторінках, з них 17 латиницею), містить 25 рисунків, 19 таблиць 

та 6 додатків (розміщених на 98 сторінках). Загальний обсяг дисертаційного 

дослідження становить 282 сторінки, з них – 182 сторінки основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади суспільно-

географічного дослідження адміністративно-територіального устрою в Україні» 

розглянуто теоретичні питання суспільно-географічного дослідження 

трансформації адміністративно-територіального устрою (далі – АТУ), розкрито 

понятійно-термінологічний апарат щодо географічного дослідження АТУ, 

описано правильність та відповідність вживання понять «устрій» та «поділ», які 

часто вживаються в літературі та періодиці як синоніми. Запропоновано власне 

трактування терміну «територіальна організація влади», яке до цього часу не має 

офіційно визначеного трактування. На нашу думку, під цим поняттям слід 

розуміти - напрямки внутрішньої політики держави, які направлені на 

забезпечення функціонування системи адміністративно-територіальних одиниць.  

Не визначеним на законодавчому рівні також залишається трактування 

терміну «адміністративно-територіальний устрій». Це сталося тому, що в Україні 

досі не прийнятий Закон про адміністративно-територіальний устрій. Правове 

регулювання адміністративно-територіального устрою на даний час в Україні 

здійснюється на основі Положення про порядок вирішення питань 

адміністративно-територіального устрою Української РСР, яке було затверджене 

Указом Президії Верховної Ради Української РСР 1981 року. Але у цьому 

Положенні відсутнє саме визначення терміну «адміністративно-територіальний 
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устрій». Тому на даний час у дослідженнях та на практиці використовуються 

визначення даного терміну декількох вчених. Найбільш прийнятим є визначення   

В. Куйбіди, за яким АТУ – це обумовлена географічними, історичними, 

економічними, соціальними, культурними та іншими чинниками внутрішня 

територіальна організація держави з розмежуванням її території на складові 

частини - адміністративно-територіальні одиниці, з метою забезпечення всім 

громадянам України, незалежно від місця їх проживання, сприятливих умов для 

повної реалізації їх людського потенціалу, забезпечення населення необхідним 

рівнем публічних послуг, раціональної системи управління соціально-

економічними процесами, збалансованого розвитку усієї території держави.  

Окремо у першому розділі досліджене питання методичних основ суспільно-

географічного дослідження АТУ. Детально описані спеціальні методи, які 

використовувались у дослідження як основні – це метод історико-географічних 

зрізів (використовувався у другому розділі), методика комплексної оцінки 

потенціалу та рівня розвитку одиниць АТУ (використовувалась у третьому 

розділі) та методика формування спроможних територіальних громад 

(використовувалась у четвертому розділі дослідження). Остання визначає чіткі 

критерії для потенційних центрів ОТГ, та загалом розділяє усі населені пункти на 

три категорії за пріоритетом в їх розміщені. Головний акцент в розміщенні 

центрів нових одиниць ОТГ при цьому робиться на найбільш розвинені в 

економічному, соціальному та інфраструктурному відношенні населені пункти - 

міста обласного значення та районні центри. На практиці все виходить навпаки – 

більше 2/3 центрів нових одиниць АТУ – села. Така ситуація у подальшому може 

призвести до зміни територіальної структури кожного регіону, занепаду малих та 

середніх міст, та розвитку сільських населених пунктів. 

У другому розділі «Історико-географічні особливості розвитку 

адміністративно-територіального устрою Полтавської області» проведено 

детальний історико-географічний аналіз трансформації систем АТУ Полтавської 

області. Виділення історико-географічних зрізів існування систем 

адміністративно-територіального устрою в досліджені проводилося по окремим 

етапам розвитку території, а не по часових  проміжках, хронологічно зв’язаними з 

даним історичним джерелом; було досліджено історичні рамки існування систем 

адміністративно-територіального устрою, відповідно до цього виділено чотири 

історико-географічні зрізи існування систем адміністративно-територіального 

устрою: розвиток території Полтавщини у давні часи (до XVІ ст.); 

міжколоніальний період (XVІ ст. - середина XVIII ст.); система АТУ за часів 

Російської імперії (середина XVIII ст. – початок ХХ ст.); радянська система АТУ 

(початок ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Адміністративно-територіальний устрій 

кожного зрізу мав свої, якісно відмінні від інших устроїв властивості. Цьому 

сприяла численна кількість адміністративних реформ. Саме вони впливали на 

подальший розвиток території і були в досліджені тим критерієм, на основі якого 

виділялись нові історико-географічні зрізи; на зміни меж адміністративних 

одиниць вищого чи нижчого порядку того чи іншого зрізу також впливали 

адміністративні реформи що були, спочатку, пов’язані з воєнно-політичною 

ситуацією, а потім з колоніальною політикою. Всі адміністративні одиниці 



6 
 

(князівства, полки, сотні) розглядались, як території бойових одиниць війська, а 

коли Україна почала розглядатись як колонія, для зміцнення царської влади, 

губернська і повітова адміністрація створювались на військовий лад.  

Централізація системи АТУ зберігалася до 2015 року – початку реформи 

децентралізації влади та місцевого самоврядування. 

До початку реформи децентралізації влади та місцевого самоврядування - 

система АТУ України являла собою ієрархічну чотирьохрівневу систему 

організації поділу країни, наділених державою відповідними повноваженнями у 

сфері державного управління. 

Однак, головним її недоліком стало те, що місцеве самоврядування було 

позбавлене повноважень та ресурсів для самостійного розвитку своїх територій. 

Радянська система АТУ стала основною перешкодою для проведення ефективних 

соціально-економічних перетворень за часів незалежної України.  

За роки незалежності недосконалість системи АТУ лише збільшувалась. 

Наприклад, Конституція України передбачає існування двох типів 

адміністративних одиниць: населені пункти, як адміністративні одиниці (місто, 

селище, село) та адміністративні одиниці окружного типу (область, район). 

Невпорядкованість АТУ України найнижчого базового рівня та різноманіття 

адміністративно-територіальних одиниць третього та четвертого рівнів (міста 

районного значення, селищні, сільські ради) ускладнюють адміністративно-

територіальну схему по горизонталі. Відсутність чітких критеріїв класифікації 

населених пунктів, утворення районів, районів у містах також є несприятливими 

чинниками, що гальмують соціально-економічний розвиток. При чому ще й 

відбуваються несумісні явища в системі поділу України, при зменшені наявності 

чисельності сільського населення та кількості сіл, чомусь збільшується кількість 

сільських рад.  

Ще одним із недоліків є розміщення адміністративного центру, що в 

більшості випадків характеризується помітною віддаленістю, більш ніж на 100 

км, райцентрів до обласних центрів (таких в Полтавській області 8). Але не тільки 

ця закономірність спостерігається, деякі із сіл віддалені від районних центрів 

більш ніж на 25 км. Важливою проблемою системи поділу є недостатнє 

фінансування сільських рад. Понад половина сільських та селищних рад за умов 

зарахування до їх бюджетів усіх видів податків і зборів, що мобілізуються в 

районах, не можуть забезпечити доходами свої видатки. 

Розв’язання наведених та інших проблем АТУ України мало відбутися в 

рамках адміністративно-територіальної реформи.  

У третьому розділі «Адміністративно-територіальних устрій, як основа 

сучасної планувальної організації території Полтавської області» проведено 

комплексну оцінку потенціалу та рівня розвитку районів Полтавської області, 

проаналізовано систему розселення області, дано пропозиції по її удосконаленню 

та проведено аналіз структури населених пунктів області та їх функціональної 

типізації. Аналіз усіх елементів планувальної структури було проведено із точки 

зору впливу систем АТУ області на їх формування.  



7 
 

Застосування методики аналізу потенціалу та рівня розвитку районів 

Полтавської області та міст обласного значення, дозволило визначити 

територіальні та ресурсні диспропорції між адміністративними районами області 

та виділити шість типів їх розвитку (рис. 1), а також визначити кореляцію між 

типом району та кількістю проектних ОТГ, які можуть бути утворені на території 

кожного району.  

Рис. 1. Комплексна характеристика рівня розвитку районів Полтавської області 

Загалом, проведений аналіз дозволив виділити 5 із 9 можливих типів 

розвитку територіальних таксонів (районів та міст обласного значення) 

Полтавської області. Два типи – це територіальні таксони із високим потенціалом 

та високим (1 тип) чи низьким (2 тип) рівнем розвитку. Два типи – із середнім 

потенціалом та середнім (3 тип) чи низьким (4 тип) рівнем розвитку. Один 

(п’ятий) тип – із низьким потенціалом та низьким рівнем розвитку. При 

плануванні нової системи АТУ області, необхідно звертати увагу на тип розвитку 

кожного із районів області. Там, де високий потенціал та рівень розвитку – 

кількість проектних ОТГ може бути більшою (3-4 ОТГ), ніж у тих районів, де 

потенціал та рівень розвитку є середнім (2-3 ОТГ). У тих районах , де потенціал та 

рівень розвитку є низькими, найбільш доречною буде модель формування ОТГ за 

наступним принципом: один район – одна ОТГ. 

Для розуміння сучасних процесів організації системи адміністративно-

територіального устрою області необхідно брати також до уваги питання 

дослідження організації системи розселення області. Її аналіз показав, що 

основною проблемою її є те, що її формування було завершене у радянський 

період, в який відбувалась масштабна трансформація системи розселення 
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України. Полтавська обласна система розселення на даний час представлена 1838 

поселеннями (в тому числі: 15 міст, 21 селищ міського типу і 1802 сільських 

населених пунктів), в яких проживає 1479,91 тис. осіб. В адміністративному 

відношенні область поділена на 25 адміністративних райони і включає шість міст 

обласного підпорядкування: Полтаву, Кременчук, Горішні Плавні, Лубни, 

Миргород та Гадяч. Однак, аналіз системи розселення області показав, що при її 

плануванні були допущенні значні неточності та диспропорції. Полтавська 

міжрайонна система розселення ( далі – МРСР) займала майже половину території 

та зосереджувала половину населення області. Значна частина районів віддалена 

від її центру, що спричиняло б значні незручності для населення в процесі 

організації та наданні їм послуг. Також було знівельовано значення м. Миргорода, 

як потужного центру системи розселення, що поширює свій плив на центр та 

північ області.  

Ці та інші зауваження, виявлені у процесі здійснення моніторингу 

Генеральної схеми планування території України, враховуючи зміни у тенденціях 

розвитку міжрайонних систем розселення, при розробці Схеми планування 

території Полтавської області у 2012 р., дозволили прийти до висновку про 

необхідність коригування їх меж та структури системи розселення Полтавської 

області. Відповідно до цього, при розробці та плануванні системи розселення 

області Схеми планування території Полтавської області у 2012 р., було 

обґрунтовано виділення ще однієї МРСР - Миргородської, до якої увійшли 

Великобагачанський, Гадяцький, Лохвицький, Миргородський та Шишацький 

райони (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Система розселення Полтавської області  
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Правильно розроблена та затверджена система міжрайонного розселення 

дозволить у майбутньому, швидко розробити та затвердити систему АТУ 

районного рівня, яка, фактично, має складатися із чотирьох укрупнених районів 

(Полтавського, Кременчуцького, Лубенського та Миргородського). Такий підхід 

напряму відповідає Концепції реформування місцевого самоврядування, і 

відповідно до цього Полтавська область може стати однією із перших, де новий 

районний поділ буде затверджений одним із перших. 

У четвертому розділі «Реформування системи адміністративно-

територіального устрою Полтавської області» здійснено аналіз передумов 

реформи адміністративно-територіального устрою та вивчено зарубіжний досвід 

реформування АТУ, детально розглянуто порядок добровільного об’єднання 

територіальних громад, проведено аналіз Перспективних планів формування 

територій громад Полтавської області та надано пропозиції із їх удосконалення.  

Аналіз передумов реформи адміністративно-територіального устрою та 

вивчення зарубіжного досвіду реформування АТУ, по-перше дало змогу 

окреслити проблематику завдання дослідження на Всеукраїнському рівні та 

провести аналіз попередніх спроб реформування АТУ країни. Успіх проведення 

якого залежить від ряду умов, які були дослідженні в роботі, а саме: 1. наявності 

ідеологів та експертів, здатних розробити основні принципи реформи та 

механізми її втілення; 2. політичної волі вищого керівництва держави до 

проведення реформи; 3. підтримки реформи з боку еліт (перш за все політичних, 

але також у сферах економіки/підприємництва, освіти, культури тощо); 4. чітке 

визначення інституцій, відповідальних за підготовку проекту реформи та його 

реалізацію; 5. належну інформаційну підтримку реформи; 6. підтримку основних 

положень реформи у суспільстві. 

По-друге, аналіз зарубіжного досвіду дозволив визначити, що:  

1) дослідження історії місцевого самоврядування інших країнах корисне, 

оскільки дозволяє передбачити слабкі місця пропонованої концепції 

реформування і уникнути ймовірних помилок;  

2) у різних країнах реформи переслідували подібну філософію та мету, проте 

суттєво відрізнялися за процедурою і термінами впровадження реформи. Чим 

ближчими є країни за своєю історією, культурою та соціально-економічними 

показниками, тим подібніше відбувається у них процес реформування, тим схожі 

виклики і проблеми доводиться вирішувати;  

3) економічна, територіальна, культурна близькість України та країн 

Європейського Союзу країн, не дає повної тотожності при отриманні результатів 

реформ АТУ, але навіть якщо припустити таку ситуацію, то слід зважати на 

фактор часу. Навіть за подібних вихідних умов реформа децентралізації в Україні 

почалася на 20 років пізніше, ніж у інших країнах Європейського Союзу, що були 

вихідцями із постсоціалістичного табору.  

Починаючи з квітня 2015 року по липень 2017 року Полтавська обласна рада 

затвердила 7 варіантів Перспективного плану області. Остання редакція 

Перспективного плану чинна від 14 липня 2017 року. Однак, затверджених КМУ 

перспективних планів лише чотири. 



10 
 

Відповідно до основних положень реформи децентралізації влади та 

місцевого самоврядування розроблення перспективних планів необхідне для:  

1) належної реалізації державної політики у сфері територіальної організації 

влади та адміністративно-територіального устрою;  

2) запобігання формування дотаційних та неспроможних територіальних громад;  

3) стимулювання ОТГ, які утворилися не відповідно до перспективних планів, до 

подальшого об’єднання та утворення спроможних територіальних громад.  

Окремо, також був проведений аналіз складу кожного затвердженого 

варіанту Перспективного плану, як Полтавською обласною радою, та і Кабінетом 

Міністрів України. Загалом в усіх семи варіантах Перспективного плану, 

Полтавською обласною державною адміністрацією (далі – ОДА) було 

запропоновано на затвердження Полтавською обласною радою (далі – обласна 

рада) - 75 ОТГ. Проте, у жодному із затверджених варіантів Перспективного 

плану обласною радою, повний перелік із 75 варіантів утворення ОТГ не був 

запропонований. Тобто, на розгляд та затвердження обласною радою Полтавська 

ОДА заздалегідь подавала варіанти перспективного плану, які містили території 

що не увійшли до складу жодної із ОТГ, а Полтавська обласна рада у зв’язку із 

цим не подавала на доопрацювання та виправлення цього факту.  

Краще зрозуміти географію та параметри проектних ОТГ, як нових одиниць 

АТУ, стало можливим завдяки аналізу охопленості проектними ОТГ території 

Полтавської області за допомогою відповідної карти (рис. 3). Аналізуючи її 

можна зробити  наступні висновки: 

 
Рис 3. Перспективні плани формування територій громад 

 Полтавської області, затверджені рішеннями Полтавської обласної ради (варіант 1-7) 
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1) у жодному із 7-ми варіантів Перспективного плану не надано пропозиції 

щодо утворення ОТГ у двох районах області (Оржицький, Чорнухинський); 

2) у жодному із 7-ми варіантів Перспективного плану не надано пропозиції 

щодо формування ОТГ для міст обласного значення – Полтави та Кременчука. 

Для міста Лубни такі пропозиції були надані лише у першому та другому варіанті, 

що порушує умови формування Перспективного плану згідно до Урядової 

методики формування спроможних територіальних громад, де вказано, що 

першочергово центрами ОТГ мають бути міста обласного значення; 

3) у першому варіанті Перспективного плану, окрім чотирьох районів де не 

має пропозицій щодо створення ОТГ взагалі, ще для чотирьох районних центрів 

не були запропоновані варіанти формування ОТГ – це селища Велика Багачка, 

міста Пирятин, Решетилівка та Лохвиця. Згодом, при розробці наступних 

варіантів Перспективного плану дані помилки були виправлені для перших трьох 

районних центрів. Для районного центру міста Лохвиця, у жодному із шести 

варіантів Перспективного плану не було запропоновано проектної ОТГ, що також 

напряму суперечить Урядовій методиці.   

Проте на практиці, процес утворення існуючих ОТГ часто не відповідає 

Перспективним планам. Тому, окремо було проведено детальний аналіз 

утворення ОТГ та їх відповідність Перспективних планам. Станом на 1 січня 2018 

року в Полтавській області було утворено 39 ОТГ. Динаміка їх утворення є не 

лінійною, оскільки за перший рік в результаті  добровільного (2015 р.) об’єднання 

було утворено 13 ОТГ, у 2016 році – 5 ОТГ, у 2017 році – 21 ОТГ (Рис. 4). 

Рис. 4. Розміщення існуючих ОТГ та ОТГ, які затверджені в останньому варіанті 

Перспективного плану (Розпорядження КМУ №721-р від 11.10.2017 р.) 
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Географія формування ОТГ протягом трьох років є різною:  

1) у п’яти районах до цього часу не утворено жодної ОТГ (Диканський, 

Зінківський, Котелевський, Оржицький, Чорнухинський);  

2) жодне місто обласного значення (6), навіть не розпочало процес ініціативи 

добровільного об’єднання із суміжними територіальними громадами;  

3) лише у трьох районах області загальна площа утворених ОТГ, більша за 

половину району (Шишацький – 76%, Великобагачанський – 63%, 

Кременчуцький – 56%);  

4) територія існуючих ОТГ займає незначну частину території району (в 

половини районів (13) середня площа ОТГ становить близько 10% від загальної 

території району, у трьох районах така площа складає від 34 до 43%, ще у трьох 

така площа становить більше 50%);  

5) загалом площа існуючих ОТГ складає 5,6 тис. км2, що становить майже 

20% від загальної території області.   

Оскільки, від відповідності чи невідповідності перспективному плану буде 

залежати фінансування, чи його відсутність, для новостворених ОТГ. Загалом, у 

дослідженні було виділено 5 варіантів добровільного об’єднання територіальних 

громад:  

1) об’єднання відповідає перспективному плану;  

2) об’єднання не відповідає перспективному плану, але центр громади 

визначений у перспективному плані;  

3) об’єднання не відповідає перспективному плану, центр громади не 

відповідає перспективному плану;  

4) об’єднання не відповідає перспективному плану, населені пункти із різних 

проектних громад, але центр проектної ОТГ відповідає перспективному плану;  

5) об’єднання не відповідає перспективному плану, населені пункти із різних 

проектних громад, центр проектної ОТГ не відповідає перспективному плану. 

Відповідно до кожного варіанту об’єднання, розроблено рекомендації із 

подальшого розвитку ОТГ.  

Окремо в розділі запропонований експертний варіант Перспективного плану 

із 55 ОТГ, утворення яких сформувало б найбільш оптимальну систему 

адміністративно-територіального устрою Полтавської області на базовому, 

найнижчому рівні у майбутньому. При виборі центрів проектних ОТГ була 

застосована урядова методика формування спроможних територіальних громад та 

були застосовані наступні критерії, врахування яких було визначено під час 

дослідження АТУ Полтавської області, а саме: 

1) наявність сформованої ОТГ та її спроможність до реалізації власних та 

делегованих державою повноважень;  

2) історичне значення населеного пункту;  

3) стан економічного та соціального розвитку населеного пункту, наявність 

відповідної соціальної інфраструктури у населеному пункті;  

4) демографічний потенціал населеного пункту (його вага та вплив) у системі 

розселення області та району;  

5) транспортно-географічне положення населеного пункту, зв'язок із 

найбільшими містами області (рис. 5). 



13 
 

 
Рис. 5. Власний (експертний) варіант Перспективного плану 

формування територій громад Полтавської області 
 

Якщо в процесі проведення реформи не вдасться вирішити завдання 

формування спроможних ОТГ як нової базової одиниці АТУ України, то бажаних 

результатів суспільних перетворень в країні досягнуто не буде. 

Для цього у подальшому необхідно на державному та регіональному рівнях 

мати чітку стратегію щодо формування мережі АТУ у кожній області. Така 

стратегія має включати наступні кроки реалізації реформи: підходити до 

удосконалення реформованого АТУ країни; етап завершення реформи. На етапі 

завершення реформи мають бути запропоновані шляхи об’єднання або 

приєднання одиниць АТУ, які не увійшли до жодної ОТГ, у власне варіанти 

такого приєднання. На нашу думку це має бути проведено наступним чином:  

1) до міських та селищних ОТГ мають бути приєднані нові сільські території;  

2) сільські ОТГ, які утворені поблизу малих та середніх міст, у переважній 

більшості мають будуть приєднані до цих міст;  

3) до ОТГ, які утворені поза зоною впливу міст та селищ міського типу, 

мають бути додані інші сільські населені пункти, які також не потрапляють в зону 

такого впливу. 

Запропонований у роботі підхід до наукового аналізу спроможності 

новоутворених ОТГ може бути використаний для розроблення системного 

механізму забезпечення формування спроможних ОТГ та їх подальшого розвитку, 

удосконалення напрямів реалізації реформи з децентралізації в Україні. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі досліджено трансформації систем адміністративно-

територіального устрою Полтавської області, визначено потенціал та рівень 

розвитку районів області та проаналізовано її систему розселення. На прикладі 

Полтавської області розроблено напрями удосконалення адміністративно-

територіального устрою у контексті реалізації реформи децентралізації влади в 

Україні, головним чином із врахуванням суспільно-географічних чинників 

розвитку територіальних громад запропоновано авторський підхід та модель 

трансформації АТУ Полтавської області.  

Головними висновками роботи є: 

1. Адміністративно-територіальний устрій (АТУ), як об’єкт суспільно-

географічного дослідження є складним та багато аспектним поняттям. АТУ має 

розглядатися як система, яка визначає розвиток АТУ протягом всього історичного 

часу його існування – від початку встановлення такої системи аж до наступної її 

трансформації. Поняття АТУ тісно пов’язане із поняттям «територіальна 

організація влади», від трансформації якої, часто, залежить трансформація усієї 

системи АТУ.  

2. Обґрунтовано перспективність застосування методу історико-географічних 

зрізів для оцінки розвитку систем АТУ та визначення періодів їх існування. 

Детальний аналіз сформованих на різних історико-географічних зрізах систем 

АТУ, закономірностей поділу, адміністрування та управління територіями - 

дозволяє виявити елементи їх впливу на сучасну систему управління, порівняти 

ефективність різних моделей (систем АТУ) у різних умовах соціально-

економічного розвитку, та здійснити пошук ефективної просторової ієрархічної 

моделі поділу території та її управління.  

3. У відповідності до тривалості існування усталених управлінських зв’язків, 

систем поділу та управління територіями для Полтавської області виділені чотири 

історико-географічні зрізи існування систем АТУ: 1) формування перших систем 

АТУ слабо інституціолізованого щодо територіальної організації влади 

суспільства (до XVІ ст.) – у цей час на території Полтавської області з’являються 

перші сучасні поселення, які згодом стануть ядрами існуючої системи розселення; 

2) формування системи АТУ у часи встановлення та існування козацької 

української держави, що була сформована в міжколоніальний період (XVІ - 

середина XVIII ст.) – у цей час відбувається формування системи розселення та 

системи АТУ (полково-сотенного устрою) Лівобережної України і Полтавської 

області зокрема; 3) трансформація системи АТУ Полтавської області, як частини 

(колонії) Російської імперії (середина XVIII ст. – початок ХХ ст.) – як наслідок 

АТУ регіону було повністю переформатовано під правила колоніальної політики 

управління територіями та їх поділу на одиниці АТУ; 4) радянська система АТУ 

(початок ХХ ст. – початок ХХІ ст.) – у цей період відбувається завершення 

формування системи розселення області та встановлення методів управління 

територіями планової економіки, відповідно до яких, відбувалось формування 

одиниць АТУ усіх рівнів, які частково збереглися до цього часу.  

4. Встановлено, що починаючи від 2015 року система АТУ Полтавської 

області зазнає трансформації, яка пов’язана із початком реформи децентралізації 
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влади та місцевого самоврядування. На даний час на території Полтавської 

області існує дві системи АТУ, стара – радянська система, та нова – європейська. 

Період переходу від старої до нової системи може становити від п’яти до десяти 

років, по закінченню якого буде виділено наступним – п’ятий історико-

географічний зріз існування систем АТУ Полтавської області.  

5. Розглянуто перспективність застосування планувального підходу для 

удосконалення законодавчої бази та методичних підходів реформування системи 

АТУ як на базовому, так і на регіональному рівні. Застосування методики 

комплексної оцінки потенціалу та рівня розвитку одиниць адміністративно-

територіального устрою допомагає визначити територіальну структуру нових 

одиниць АТУ, їх економічну та кадрову спроможність, а проведений аналіз 

сучасної обласної системи розселення визначає усі потенційні центри одиниць 

АТУ як базового, так і регіонального рівня.  

6. При аналізі обласної системи розселення виявлено неточності та 

диспропорції планування системи розселення Полтавської області, які були 

допущені при розробці Генеральної схеми планування території України, які у 

майбутньому могли призвести до формування одиниць АТУ регіонального рівня 

із значними територіальними та демографічними диспропорціями. В результаті, 

запропоновано нову систему поділу Полтавської області на міжрайонні системи 

розселення, обґрунтовано необхідність врахування такого поділу при розробці та 

планування нових одиниць АТУ регіонального рівня, як єдиного джерела 

інформації, що містить усі необхідні обрахунки та є науковообгрунтованим. 

Таким чином, основними критеріями виділення нових одиниць АТУ 

регіонального рівня є - географічне положення майбутнього центру, його 

історичне значення, територіальна та транспортна доступність, склад та структура 

території нової одиниці АТУ, природо-ресурсний, геодемографічний та 

економічний потенціал території.  

7. Розкрито поняття Перспективного плану формування територій громад 

Полтавської області, як інструменту державного контролю та підтримки 

реформування системи АТУ на базовому рівні в межах кожної області. Протягом 

2015-2017 рр. Полтавська обласна державна адміністрація розробила та 

затвердила сім варіантів перспективного плану. Аналіз усіх варіантів показав, що 

всі вони не повністю покривають територію Полтавської області, в середньому 

від 49 до 59% території області. Такий підхід унеможливлює ефективне 

планування нових одиниць АТУ – об’єднаних територіальних громад. Така 

ситуація потребує чіткого втручання державної влади у цей процес. У свою чергу, 

як на державному та і на регіональному рівні, спостерігається відсутність або 

часткове врахування суспільно-географічних чинників розвитку території. 

8. На прикладі Полтавської області проаналізовано територіальну, 

демографічну, економічну структуру новоутворених одиниць АТУ – об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ). Починаючи із 2015 року на території Полтавської 

області утворено 39 ОТГ. Їх територія покриває 16% території області, до яких 

входить близько 14% населення області. Також досліджено та визначено усі 

можливі варіанти добровільного об’єднання територіальних громад, кількість 

яких може становити п’ять. Для кожного варіанту такого добровільного 



16 
 

об’єднання надано прогноз подальшого існування новостворених одиниць АТУ, 

який, головним чином, визначає чи можливе існування новоствореної ОТГ у 

майбутньому самостійно, чи така ОТГ буде об’єднана із іншими, більш крупними 

та спроможними ОТГ.  

9. Встановлено, що недосконало розроблені Перспективні плани формування 

території об’єднаних громад не стали надійним запобіжником формування 

неспроможних об’єднаних територіальних громад. На прикладі розробленого 

авторського варіанту відповідного плану Полтавської області та аналізу варіантів 

об’єднання громад у регіоні запропоновано науковообґрунтований варіант 

формування системи АТУ базового рівня – рівня об’єднаних територіальних 

громад. Це допоможе провести корекцію останнього затвердженого 

Перспективного плану та має стати підґрунтям формування соціально-

економічних та правових умов укрупнення сформованих протягом 2015-2017 рр. 

неспроможних територіальних громад Полтавської області.  

10. На прикладі розробленого авторського варіанту Перспективного плану, 

запропоновано чіткі напрями удосконалення реалізації реформи децентралізації 

влади та місцевого самоврядування із застосуванням оцінки конфігурації 

території та суспільно-географічних чинників розвитку проектних територіальних 

громад, розкрито організаційний механізм супроводу їх утворення та соціально-

економічного розвитку. За допомогою широкого методологічного апарату, який 

був використаний для дослідження АТУ у даній роботі, визначено, що найбільш 

оптимальне число об’єднаних територіальних громад Полтавської області має 

становити 55 одиниць.  

Запропонований підхід може бути використаний для розроблення системного 

механізму забезпечення формування спроможних ОТГ та їх подальшого розвитку, 

удосконалення напрямів реалізації реформи децентралізації влади в Україні.   
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АНОТАЦІЯ 

Остапенко П.О. Трансформація адміністративно-територіального 

устрою Полтавської області: суспільно-географічне дослідження. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, 2017. 

Запропоновано авторський підхід та модель трансформації АТУ Полтавської 

області. Здійснено історико-географічне дослідження системи адміністративно-

територіального устрою Полтавської області та виділено відповідні історико-

географічні зрізи.  

Застосовано метод оцінки потенціалу та рівня розвитку територіальних 

таксонів, за допомогою якого визначено потенціал та рівень розвитку кожного 

району Полтавської області до початку реформи децентралізації влади та 

місцевого самоврядування. Це дало змогу провести типізацію існуючих районів 

області та визначити розбіжності у соціально-економічному розвитку території, 

розробити рекомендації щодо перспективного розвитку кожного району та 

пропозиції щодо раціонального використання їх територіальних ресурсів.  

Здійснено аналіз сучасної державної політики щодо удосконалення системи 

адміністративно-територіального устрою, а саме досліджено проблематику 

реформування АТУ. Запропоновано власну модель Перспективного плану 

формування територій громад Полтавської області. Також здійснено детальний 
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аналіз реформування системи адміністративно-територіального устрою 

Полтавської області. Зокрема, оцінена методика формування спроможних 

територіальних громад, розглянуто та проаналізовано всі перспективні плани 

формування територій громад області, розглянуто порядок добровільного 

об’єднання територіальних громад, його варіанти.  

Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, об’єднані 

територіальні громади, історико-географічні зрізи, планувальна структура, 

Полтавська область. 

АННОТАЦИЯ 

Остапенко П.О. Трансформация административно-территориального 

устройства Полтавской области: общественно-географическое исследование. 

- Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.02 - экономическая и социальная география. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, 2017. 

Предложен авторский подход и модель трансформации АТУ Полтавской 

области. Осуществлено историко-географическое исследование системы 

административно-территориального устройства Полтавской области и выделены 

соответствующие историко-географические срезы. 

Применен метод оценки потенциала и уровня развития территориальных 

таксонов, с помощью которого определены потенциал и уровень развития 

каждого района Полтавской области к началу реформы децентрализации власти и 

местного самоуправления. Это позволило провести типизацию существующих 

районов области и определить различия в социально-экономическом развитии 

территории, разработать рекомендации по перспективному развитию каждого 

района, предложения по рациональному использованию их территориальных 

ресурсов. 

Анализ системы расселения области показал, что основной проблемой 

является то, что ее формирование было завершено в советский период. Поскольку 

в этот период ведущим фактором планирования была централизация управления, 

это привело к чрезмерной концентрации всех ресурсов в городах, областных 

центрах, промышленных городах.  

Осуществлено описание современной государственной политики по 

совершенствованию системы административно-территориального устройства, а 

именно исследовано проблематику реформирования АТУ. Предложено 

собственную модель Перспективного плана формирования территорий общин 

Полтавской области. Также осуществлен подробный анализ реформирования 

системы административно-территориального устройства Полтавской области. В 

частности, описана методика формирования способных территориальных общин, 

рассмотрены и проанализированы все перспективные планы формирования 

территорий общин области, рассмотрен порядок добровольного объединения 

территориальных общин, его варианты.  

Ключевые слова: административно-территориальное устройство, 

объединенные территориальные общины, историко-географические срезы, 

планировочная структура, Полтавская область.  
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SUMMARY 

Ostapenko P.O. «Transformation of the administrative and territorial 

structure of the Poltava region: socio-geographical research». - Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of geographical sciences by specialty 11.00.02 - 

Economic and social geography. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, 2017. 

The author's approach and the model of the ATS transformation in the Poltava 

region are proposed. The historical and geographical study of the system of the 

administrative and territorial structure of the Poltava region was carried out and the 

corresponding historical and geographical sections were identified. 

The method of assessing the potential and level of development of territorial taxa is 

used, with the help of which the potential and level of development of each district of 

the Poltava region before the beginning of the decentralization reform of power and 

local government are determined. This allowed us to typify existing areas of the region 

and determine the differences in the socio-economic development of the territory, 

develop recommendations for the prospective development of each district, proposals 

for the rational use of their territorial resources. 

For the first time in the study of the administrative-territorial structure, a method 

was used to assess the potential and level of development of territorial taxa. With the 

help of this method, the potential and level of development of each district of the 

Poltava region were determined before the beginning of the decentralization reform of 

power and local self-government. This allowed us to typify the existing areas of the 

region and determine the differences in the socio-economic development of the 

territory, develop recommendations for the prospective development of each district, 

proposals for the rational use of their territorial resources. 

An analysis of the region's resettlement system showed that the main problem is 

that its formation was completed in the Soviet period. Since centralization of 

management was the leading planning factor during this period, this led to an excessive 

concentration of all resources in the cities of regional centers, industrial cities and 

functional problems of small historical cities, which, through such a system of territory 

management, lack resources for their independent development. 

The description of the modern state policy on improving the system of 

administrative and territorial structure was carried out, namely, the problems of 

reforming the ATS were studied, a detailed analysis of the current status of the reform, 

an analysis of the territorial structure and resource support of the newly unified 

territorial communities in Ukraine. 

Also, a detailed analysis of the reform of the administrative-territorial system of 

the Poltava region was carried out. In particular, the method of forming capable 

territorial communities is described, all prospective plans for the formation of the 

territories of the communities of the region are considered and analyzed, the procedure 

for the voluntary association of territorial communities, and its options is considered. 

Proposed own model of the Perspective Plan for the Formation of the Territories of the 

Poltava Region Communities.  

Key words: administrative-territorial system, united territorial communities, 

historical-geographical sections, planning structure, Poltava region. 


