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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Інтеграція України в європейський простір є 

пріоритетним напрямком розвитку вітчизняного соціуму. Адміністративно-

територіальний устій і територіальна організація влади із моменту здобуття 

Україною незалежності, тривалий час залишалися рудиментами радянського 

періоду та виступали у ролі негативних факторів економічного, соціального, 

політичного, культурного розвитку країни, що у свій час  призвело до 

деградації територій, низького використання потенціалу місцевого розвитку, 

деградації муніципальних утворень та занепаду власних джерел та 

механізмів збалансованого розвитку території. Оптимальна модель 

територіальної організації влади, раціональні відносини між центральним 

апаратом і місцевою владою, оптимізована структура місцевого 

самоврядування дають можливість розвитку ефективного регіонального 

управління, облаштування простору територіальних громад, захисту 

інтересів різних соціальних груп.  

Важливість наукового завдання дисертаційного дослідження полягає у   

суспільно-географічному обґрунтуванні модернізації структури 

територіальної організації влади шляхом вивчення регіонального виміру 

реформи місцевого самоврядування. Соціально-економічний розвиток 

регіонів є важливим показником досягнень країни в цілому, в більшій мірі 

відповідальність за вищевказаний напрямок лягає на місцеву владу. Тому 

важливо усвідомлювати наскільки місцеве самоврядування поліпшило 

ефективність своєї роботи після децентралізації та прослідкувати залежність 

темпів реалізації реформи від суспільно-географічних факторів. 

Трансформація системи місцевого самоврядування у регіонах проходить 

неоднорідно, характеризується фрагментарністю структури нових 

адміністративно-територіальних утворень. Саме тому, актуальним науковим 

завданням є виявлення факторів і особливостей змін та розвитку 

трансформації територіальної організації влади з метою обґрунтування 

перспективних шляхів її вдосконалення. Реформа територіальної організації 

влади, в контексті децентралізації, є однією з найбільш успішних в Україні. 

Об’єднання територіальних громад – це  перший крок, тому для вирішення 

подальших завдань, які покладені на реформу, необхідно застосовувати 

якісні наукові підходи суспільно-географічних досліджень.  Поняття 

територіальної організації влади залишається дискусійним у науковій  думці 

і більш вивчене з точки зору права, соціології, політології, сфери державного 

управління, але недостатньо осмислене у суспільно-географічній  науковій 

думці. Тому існує необхідність обґрунтування змісту, функцій, 

класифікаційних ознак, структурних елементів територіальної організації 

влади, спираючись на принципи суспільної географії. Особливо важливо 

було дослідити сучасний стан взаємозв’язків прогресивної і активної 

категорії населення та органів місцевого самоврядування, а також 

сформувати рекомендації на перспективу подальшої співпраці. 
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Теоретико-методологічні основи дисертаційної роботи склали праці з 

теорії суспільної географії в цілому та політичної, соціальної географії , 

зокрема щодо дослідження територіальної організації влади, зокрема М. 

Барановського, М. Дністрянського, А. Мельничука, Я. Олійника, М. Пістуна. 

А. Степаненка та ін. Також були використані наукові напрацювання вчених 

суміжних наук – В. Бабаєва, О. Батанова, Ю. Ганущака, В. Куйбіди, В. 

Малиновського, Н.Нижник, А. Ткачука та ін. 

Не зважаючи на широкий спектр вітчизняних публікацій, варто 

зауважити, що регіональний вимір територіальної організації влади 

залишається недостатньо дослідженими. Також існує потреба в узагальненні 

факторів трансформації територіальної організації влади.  

Актуальність вибраної теми визначається, з одного боку, важливим 

значенням забезпечення оптимальної територіальної організації влади як 

складової    ефективного регіонального управління, створення передумов для 

збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, а з другого –

недостатньою розробленістю даної проблематики в українській науці з 

позиції суспільної географії. Дисертаційне дослідження спрямоване на 

усунення зазначеного недоліку. 

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

Дисертаційне  дослідження пов’язане з тематикою науково-дослідної роботи, 

що виконувалося на кафедрі економічної та соціальної географії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема 

держбюджетною науково-дослідною роботою «Просторові трансформації в 

Україні: моделі модернізації та планування міських територій» (номер 

державної реєстрації 0116U002636). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

суспільно-географічне дослідження трансформації територіальної організації 

влади в Україні на регіональному рівні. Для досягнення цієї мети були 

поставлені такі завдання: 

– систематизувати понятійно-категоріальний апарат дослідження 

територіальної організації влади на основі вивчення та узагальнення 

результатів попередніх наукових праць; 

– розробити принципи вдосконалення територіальної організації влади 

з урахуванням досвіду зарубіжних суспільно-географічних досліджень; 

– висвітлити основні історичні етапи формування та трансформації 

територіальної організації влади в Україні; 

– систематизувати та проаналізувати чинники трансформації 

територіальної організації влади;  

– провести типізацію регіонів з урахуванням можливостей формування 

самодостатніх територіальних громад та залучення молоді до процесів 

територіального управління; 

– обґрунтувати відповідні заходи та механізми підвищення 

ефективності розвитку місцевого самоврядування територіальних громад з 

урахуванням регіональних особливостей. 
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Об’єкт дослідження – процеси трансформації територіальної 

організації влади. 

Предмет дослідження – просторово-часові особливості формування та 

модернізації територіальної організації місцевого самоврядування в 

суспільно-географічному контексті.  

Методи дослідження. Інформаційною основою дисертаційного 

дослідження стали матеріали Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України, Державної служби статистики 

України, нормативно-правові документи, зокрема Конституція України, 

закони України, аналітичні та статистичні матеріали центральних органів 

державної влади, органів місцевої влади і місцевого самоврядування, наукові 

напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених,результати особистих 

досліджень автора. 

Для досягнення мети дослідження використовувалися загальнонаукові і 

спеціальні методисуспільно-географічних наук. Так, для обґрунтування 

теоретичних засад дослідження, систематизації понятійно-категоріального 

апарату використано методи системного аналізу і синтезу, дедукції та 

індукції, літературний; для аналізу чинників формування та трансформації 

територіальної організації влади в Україні застосовано методи класифікації, 

статистичний, історико-географічних зрізів; для виявлення особливостей, 

проблем та обґрунтування шляхів оптимізації територіальної організації 

влади в Україні на регіональному рівні використано методи: порівняльно-

географічний,типізації, картографічного та графічного моделювання, 

контент-аналіз, анкетування, експертних оцінок.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертації 

вперше: 

– визначено принципи вдосконалення територіальної організації влади 

з позиції регіонального виміру, у тому числі принципи послідовності, 

системності, комплексності, територіальної цілісності та узгодженості з 

адміністративно-територіальним устроєм, просторово-часової єдності. 

Вагому увагу приділено ефекту субнаціонального рівня управління; 

– проведено групування та створено узагальнюючу матрицю типізації 

регіонів залежно від спроможності громад та залучення молоді до роботи 

органів місцевого самоврядування; 

– розроблено рекомендації щодо оптимізації розвитку місцевого 

самоврядування у регіонах залежно від типів та груп територіальних 

одиниць; 
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дістали подальшого розвитку: 

– географічний підхід до дослідження територіальної організації влади, 

зокрема методика суспільно-географічного дослідження місцевого 

самоврядування; 

– періодизація процесів формування та трансформації територіальної 

організації влади в Україні з виділенням сімох етапів; 

удосконалено: 

– понятійно-категоріальний апарат територіальної організації влади з 

позиції суспільно-географічних досліджень, зокрема, запропоновано 

авторське визначення територіальної організації влади; 

– підходи до ідентифікації та систематизації факторів трансформації 

територіальної організації влади в Україні в умовах децентралізації, зокрема 

виділено чотири групи – політико-правові, економічні, соціальні, 

просторово-географічні. 

Відмінність одержаних результатів від відомих наукових розробок 

полягає в комплексному підході до вивчення територіальної організації 

влади та місцевого самоврядування з позиції регіонального виміру як 

складової територіального  управління. Дослідження базувалося на 

принципах суспільної географії і спрямоване на розробку механізмів підви-

щення ефективності впровадження концепції децентралізації на 

регіональному та локальному рівнях на основі стратегічного планування та 

ефективного залучення певних категорій населення. Такий аспект розвитку 

територіальної організації влади  у вітчизняній науці не набув достатнього 

висвітлення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть виступати науковим підґрунтям удосконалення територіальної 

організації влади як для регіонів України, так і для окремих громад. Основні 

положення і висновки дисертаційного дослідження можуть бути використані 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, органами місцевого самоврядування 

для підвищення ефективності регулювання процесів управління 

регіональним розвитком, стратегічного планування та оптимізації 

територіальної організації влади. 

Теоретичні висновки та практичні рекомендації даної дисертації 

впроваджені в навчальний процес географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка при читанні курсів  

«Основи регіональної політики», «Методологія суспільної географії» 

(довідка №050/620-30 від 13 червня 2018 р.) 

Рекомендації дисертації щодо оптимізації розвитку місцевого 

самоврядування у регіонах України залежно від типів та груп територіальних 

одиниць використовуються у практичній діяльності комісії з питань розвитку 

місцевого самоврядування, децентралізації та адміністративно-
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територіального устрою Київської обласної ради (довідка 10 від 20 червня 

2018 р.) 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення важливого 

суспільно-географічного завдання – виявлення просторово-часових 

особливостей та обґрунтування шляхів удосконалення територіальної 

організації влади у регіонах України. Отримані результати є особистим 

доробком автора, поглиблюють теоретико-методологічні засади 

територіальної організації влади. У дисертаційній роботі узагальнені та 

обґрунтовані методологічні й методичні засади дослідження територіальної 

організації влади; на основі комплексу методів дослідження здійснено оцінку 

трансформації територіальної організації влади у регіонах України, 

обґрунтовані рекомендації та пропозиції щодо підвищення ефективності 

впровадження реформи місцевого самоврядування на регіональному та 

локальному рівнях.  

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень 

обговорювалися на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях, школах-семінарах, наукових конгресах: ХІV міжнародній 

науковій міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Шевченківська весна» (м. Київ 2016 р.); третьому студентському 

конгресі «Захист навколишнього середовища. Збалансоване 

природокористування» (м. Львів, 2016 р.); ХІІ, ХІІІ всеукраїнських науково-

практичних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді 

науковці – географічній науці» (м. Київ 2016 р., м.Київ.2017); ХІІ,XV школа-

семінарах «Проблеми розвитку регіонів України» (м. Берегово 2016 р.,              

м. Дніпро 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Географические аспекты устойчивого развития регионов» (м. Гомель 2017 

р.); ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные вопросы 

наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных 

государств» (м. Гомель, 2017 р.). 

Публікації. 

Основні положення дисертаційного дослідження висвітлені в 11 

публікаціях. Загальний обсяг 3,2 друкованих аркушів, з них 5 у фахових 

виданнях, обсягом 1,9 д.а. усі авторські.  

Структура дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, додатків і списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації – 

228 сторінок, з них основного тексту – 162 сторінки, список використаних 

джерел включає в себе 148 найменувань на 13 сторінках. У роботі присутні 

11 картосхем, 10 таблиць, 45 рисунків.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі здійснено обґрунтування актуальності роботи, розкрито 

зв’язок з науковими темами, сформульовано об’єкт, предмет, мета і та 

завдання, методи дослідження, визначено наукову новизну й практичну 

цінність отриманих у ході дослідження результатів, наведені дані щодо їх 

упровадження, апробації та опублікування. 

У першому розділі – “Теоретико-методологічні основи суспільно-

географічного дослідження територіальної організації влади” – на підставі 

вивчення і узагальнення теоретико-методологічних основ вітчизняних і 

зарубіжних вчених розкрито сутність поняття  територіальної організації 

влади, висвітлено методологічні аспекти дослідження трансформації 

територіальної організації влади, а також теорії і моделі місцевого 

самоврядування. 

Автор проаналізувала стан наукових досліджень з питань розвитку 

територіальної організації влади, вивчені наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених, які присвячені даному дослідженню. Аналіз наукових 

праць (О.Батанова, М. Барановського, М. Дністрянського,  А. Мельничука, Я. 

Олійника, М. Пістуна, А. Степаненка.  та ін.) надав можливість визначити 

основні підходи та напрями дослідження у плані наукового обґрунтування 

шляхів удосконалення трансформації територіальної організації влади та 

впровадження реформи місцевого самоврядування у регіонах.  

Територіально організація влади є комплексним поняттям, яке має 

широке коло трактувань. Авторка розробила власний алгоритм дослідження, 

розділивши його на три етапи: теоретичний, аналітичний та конструктивний.  

На теоретичному етапі розглянуті основні теорії та підходи до трактування 

понять «влада», «територіальна організація», «місцеве самоврядування». 

Розроблена  галузево- ієрархічна структура територіальної організації влади, 

автор надала коротку характеристику основним складовим частинам.  

Дослідники галузі права, державного управління, політології, 

економіки та суспільної географії мають відмінні позиції щодо трактування 

територіальної організації влади, не залежно від наявності спільних 

характеристик та рис. Таким чином, уніфікувати погляди та позиції експертів 

усіх сфер, де може бути застосований даний понятійний апарат неможливо та 

немає сенсу.  

Завдяки використанню бібліометричного методу, зроблено висновок, 

що не зважаючи на спільний об’єкт дослідження – територіальну організацію 

влади, предметне поле фахівців суспільної географії, економіки, права, 

державного управління значно різниться, зокрема для географів характерно 

дослідувати дану проблему у регіональному вимірі.  

Зацікавленість науковців до трансформації територіальної організації  

влади та модернізації місцевого самоврядування в Україні з боку географів  

зросла у декілька разів з 2013 по 2017 роки (рис.1).  
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Рис.1. Динаміка розвитку тематики територіальної організації влади в сферах наукових 

досліджень  

Авторка аналізує понятійно-категоріальний апарат з позиції суспільної 

географії. Особливу роль надано саме територіальному підходу до об’єкта 

дослідження, акценти зміщено з у напрямку територіальної організації, а не 

влади, як окремої категорії. Автор систематизувала термінологію, 

запропоновану у доробках вітчизняних та зарубіжних науковців, а також 

удосконалила визначення територіальної організації влади з позиції суспільно- 

географічних досліджень. Дисертантка розглянула основні теорії та моделі 

місцевого самоврядування, що дало змогу упорядкувати систему принципів 

трансформації територіальної організації влади. Авторка наголошує на 

важливості принципів послідовності, системності, комплексності, 

територіальної цілісності та узгодженості з адміністративно-територіальним 

устроєм, просторово-часової єдності. Вагому увагу приділено ефекту 

субнаціонального рівня управління. Дисертантка обґрунтовує позицію 

необхідності розвитку субнаціонального рівня територіальної організації влади 

на базі соціально-економічних макрорайонів.  

У другому розділі – “Трансформація територіальної організації влади в 

Україні” – розкрито періодизацію та особливості становлення територіальної 

організації влади в України від часів Київської Русі і до наших днів. Акценти 

зміщені в бік аналізу розвитку місцевого самоврядування у міських та 

сільських поселеннях як основних форм просторової організації місцевого 

самоврядування в різних регіонах України. Значна увага приділена розвитку 

адміністративно-територіального устрою, а також ефективності розвитку і 

територіальній організації місцевого самоврядування різних регіонів України в 

історичній ретроспективі. Зокрема авторкою виділено сім етапів розвитку 

територіальної організації влади на землях сучасної України: князівський 



9 

 

(IXст.–1половина XVст.);  шляхетський  (2 половина XVст. – 1 половина XVІІ 

ст.); козацький(2 половина XVII ст.- кінець XVIII ст.); губернсько-округовий 

(кінець XVIII ст. – 1917р.), період перманентних трансформацій (1917-1945 

рр.); радянський-обласний (1945– 1991рр.),  пострадянський (1991р. –  наш час) 

рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Етапи трансформації територіальної організації влади в Україні. 

Авторка систематизувала основні чинники трансформації територіальної 

організації влади. Зокрема, продовжила розвиток думки, що між реформою 

місцевого самоврядування та адміністративно-територіальним устроєм держави 

існують тісні взаємозв’язки. Відповідно, вище зазначені компоненти 

внутрішньої територіальної організації держави є взаємозалежними. 

Реорганізація однієї складової безпосередньо впливає на іншу. Цей момент 

варто враховувати у ході реалізації реформ на практиці. Найбільшою ланкою 

системи адміністративно-територіального устрою України є області, в межах 

яких реалізується реформа системи місцевого самоврядування на практиці. 

Області відрізняються за географічними, демографічним, соціально-

економічними показниками, що створює нерівнозначну матеріальну основу 

місцевого самоврядування. Помітна певна поляризація областей, що здійснює 

негативний вплив на умови розвитку органів місцевої влади у ході 

децентралізації. Даний факт підтверджує положення,що ефект впровадження 

субнаціонального рівня територіального управління має місце бути. Не 

зважаючи на необхідність трансформації територіальної організації влади на 

локальному рівні у формі об’єднаних територіальних громад, її модернізація на 

рівні інтегральних суспільно-географічних макрорайонів також необхідна та 
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може бути ефективним інструментом регіонального розвитку у майбутньому. 

Основними чинниками трансформації територіальної організації влади в 

Україні є політико-правові, економічні, соціально-географічні та еколого-

географічні ( рис. 3-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Соціально-географічні чинники трансформації територіальної організації влади в 

Україні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Економічні чинники трансформації територіальної організації влади в Україні 
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Авторка наголошує, що інтереси територіальних громад представляють 

місцеві ради, які виступають у ролі базового рівня системи місцевого 

самоврядування в Україні, вищим територіальним рівнем системи є обласні 

ради. Районний рівень – це проміжна ланка територіального управління. 

Враховуючи не лише горизонтальну, а й ієрархічну трансформацію 

територіальної організації влади, автор ставить під сумнів доцільність 

наявності районного рівня.  Від узгодженості та координованості дій місцевого 

самоврядування усіх рівнів залежить ефективність функціонування 

територіальної організації влади в Україні, таким чином, автор не вбачає 

доцільності існування проміжної ланки між локальним та обласним рівнем, зате 

зберігає позицію міжрегіональної кооперації у форматі субнаціонального рівня 

місцевого самоврядування. 

У третьому розділі – “Основні напрямки удосконалення територіальної 

організації влади” – опрацьовані результати власного дослідження 

впровадження реформи місцевого самоврядування на місцях. Відповідно до 

отриманих результатів, були розроблені основні напрями підвищення ефектив-

ності територіальної організації влади на регіональному рівні, обґрунтовані 

рекомендації відповідно до кожного типу регіонів, а також шляхи поліпшення 

комунікації між населенням територіальних громад і органами місцевого 

самоврядування. 

Автор аналізує результати власних досліджень, мета яких полягала у 

тому, щоб знайти відповідність між реальним станом впровадження реформи у 

регіонах та оцінками експертів, представників органів місцевого 

самоврядування та молоді. Реформа місцевого самоврядування проходить 

неоднорідно, її реалізація викликає як позитивні так і негативні коментарі з 

боку суспільства. Результати дослідження дають змогу оцінити, настільки 

реальна ситуація на локальному рівні відрізняється від теоретичних принципів 

та моделей, сформованих експертним колом. Оцінка реалізації реформи 

місцевого самоврядування експертами є вагомим показником, адже саме 

експерти брали участь у розбудові основних положень трансформації 

територіальної організації влади, формували концепцію та стратегію 

децентралізації влади в Україні, намагалися адаптувати європейське 

законодавство і досвід відповідно до вітчизняних реалій. Саме тому, експерти 

можуть оцінити, настільки ефективно модернізується місцеве самоврядування у 

регіонах, які основні ризики і загрози та сценарії розвитку місцевого 

самоврядування можуть бути прогнозовані у найближчому майбутньому. 

 Представники органів місцевого самоврядування – це категорія, яка 

найбільш тісно зіштовхнулася із трансформацією територіальної організації 

влади. Саме вони впроваджують ключові принципи децентралізації на місця. 

Важливо розуміти, з якими основними труднощами зіштовхуються 

представники органів місцевого самоврядування, чи мають вони власні 

зауваження та рекомендації щодо покращення процесу реалізації реформи, 

настільки відрізняються погляди на реформу, залежно від регіону, в якому 

знаходиться об’єднана територіальна громада. Також варто було оцінити 
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ставлення населення до реформи місцевого самоврядування. Для реалізації 

даного завдання було обрано таку категорію, як молодь. Автор вважає, що 

трансформація територіальної організації влади є довготривалою, тому саме 

молодь потенційно має бути основним споживачем результатів впровадження 

децентралізації. Окрім того, експерти відзначають недостатній кадровий 

потенціал та кваліфікацію представників місцевого самоврядування. Для 

виконання нових завдань, отриманих у ході децентралізації, місцева влада має 

залучати висококваліфікованих фахівців, що не завжди є можливим. Тому 

залучення активних громадян, підготовка фахівців для виконання завдань, 

формування кадрового резерву серед представників молоді є необхідною 

умовою для подальшого ефективного розвитку громади. Враховуючи той факт, 

що на даному етапі реалізації реформи, на громадськості лежать основні 

функції контролю роботи органів місцевого самоврядування, залучення молоді 

до роботи органів місцевого самоврядування є доволі важливим. Завдяки 

проведеним дослідженням, автором встановлено.  

По-перше, за три роки впровадження реформи місцевого самоврядування, 

експертне коло розділилося та поляризувалося у своїх поглядах. З одного боку, 

широке трактування шляхів розвитку громади, дозволяє спроможним 

представникам місцевого самоврядування обрати максимально комфортний для 

них шлях розвитку, а з іншого боку незрілі органи місцевого самоврядування 

втрачають науково-інформаційне підґрунтя. Через суперечливість науково-

публіцистичних та аналітичних матеріалів різних експертних груп, мало 

спроможні громади можуть втратити орієнтири і сформувати неефективні 

стратегії територіального управління, базуючись на взаємовиключних оцінках 

різних експертних кіл.  

По-друге, органи місцевого самоврядування надто оптимістично 

оцінюють свою роботу та власні можливості. Не зважаючи на той факт, що 

експерти вказують на низьку кваліфікацію працівників місцевого 

самоврядування, особливо у питаннях комунікації та залучення місцевого 

населення до прийняття управлінських рішень, представники місцевого 

самоврядування навпаки вважають себе високо компетентними у даній сфері та 

не готовідо тривалого навчання чи підвищення кваліфікації.  

По-третє, схожа ситуація прослідковується із молоддю. Не зважаючи на 

той факт, що регіональні особливості відчутні, високої поляризації поглядів 

щодо трансформації територіальної організації влади між представниками 

різних регіонів не спостерігається. Але, на жаль, молодь мало обізнана щодо 

децентралізації. Як показали результати дослідження, високий відсоток 

респондентів вважає, що має розуміння на рахунок децентралізації влади, але 

насправді більшість уявлень хибні або викривлені. Тому без якісної 

просвітницької кампанії залучити молодь до роботи органів місцевого 

самоврядування буде важко (рис.5) 
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Рис. 5. Обізнаність  молоді щодо реформування системи місцевого самоврядування та рівень 

її залучення до даного процесу. 

 

По-четверте, на основі отриманих результатів була розроблена 

узагальнююча матриця типізації регіонів, органам місцевого самоврядування 

доцільно формувати власну локальну стратегію залучення  молоді до своєї 

діяльності, залежно від групи та типу регіону. Представники молоді кожного 

типу мають відмінні позиції щодо реформи місцевого самоврядування, 

пріоритетних завдань регіонального розвитку, тощо.  

По-п’яте, на жаль, у свою чергу органи місцевого самоврядування також 

мають викривлене уявлення про молодь. Зазвичай до молоді вони відносять 

учнів старших класів та студентів, хоча відповідно до нормативно-правової 

бази України, молоддю є особи від 14 до 35 років. Тобто, фактично місцева 

влада не надає належної уваги цілому поколінню. Саме тому, формуючи засади 

регіональної молодіжної політики, представники місцевого самоврядування 

допускаються серйозних помилок. Замість того, щоб задовольнити потреби 

широкого кола молодих людей, органи місцевого самоврядування вкладають 

сили та ресурси у реалізацію менш значних та пріоритетних для загалу 

проектів.  

Результати аналізу дослідження дали змогу провести ряд групувань, за 

результатами яких була розроблена узагальнююча матриця типізацій регіонів. 

Відповідно до кожного типу регіону автором розроблені рекомендації, залежно 

від ключових потреб та проблем, що домінують у областях.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі досліджена трансформація територіальної 

організації влади в Україні у контексті процесів децентралізації, визначено 

основні принципи та етапи розвитку територіальної організації влади в 

просторово-часовому вимірі, проаналізовано регіональний вимір розвитку 

місцевого самоврядування у ході реформи. Розроблено шляхи удосконалення 

діяльності органів місцевого самоврядування залежно від типу регіону з позиції 

впровадження реформи децентралізації влади в Україні, в першу чергу із 

урахуванням суспільно-географічних факторів розвитку територіальних 

громад, запропоновано власний підхід залучення молоді до роботи органів 

місцевого самоврядування. 

Головними висновками роботи є: 

1. Зважаючи на те, що понятійно-категоріальний апарат у сфері 

територіальної організації влади є надто широким та розлогим, значення одного 

терміну може мати відмінну специфіку залежно від сфери його застосування 

(окрім термінології, яка офіційно визначена нормативно-правовою 

документацією України). Було проведено систематизацію понятійно-

категоріального апарату. Також, було проведено бібліометричний аналіз, 

результати якого підтверджують, що предметне поле досліджень суспільної 

географії у даному напрямку відмінне від інших галузей, які займаються 

вивченням подібної тематики.  З позиції суспільно-географічних досліджень 

трансформації територіальної організації влади, варто поставити на перший 

план її територіальну основу. Пропонується розглядати територіальну 

організацію влади як систему галузево-ієрархічної взаємодії видів та форм 

влади у межах певного чітко визначеного просторового поля. 

2. Трансформація та модернізація територіальної організації влади в 

Україні може бути ефективною за умови дотримання відповідних суспільно-

географічних принципів: системності та комплексності (територіальна 

організація є певною просторово-ієрархічною системою, тому її трансформація 

впливає на кожен структурний елемент комплексно, не залежно до 

горизонтальної чи ієрархічної структури він належить), узгодженості з 

адміністративно-територіальним устроєм (територіальна організація влади та 

адміністративно-територіальний устрій є взаємозалежними, тому реформа 

однієї компоненти неможлива без модернізації іншої), просторово-часової 

єдності (трансформація територіальної організації влади це тривалий процес, 

який має бути регламентованим та поширеним на усі територіальні рівні 

одночасно), послідовності (реформа повинна мати чітко визначені етапи 

впровадження, вона є довготривалою, тому в ході реалізації необхідно вносити 

корективи), територіальної цілісності (трансформація територіальної 

організації влади в контексті децентралізації не може порушувати 

територіальну цілісність держави, чи змінювати форму державного устрою) 

відкритості (трансформація територіальної організації влади та реформа 

місцевого самоврядування не можуть бути ефективними без максимально 

можливого залучення населення та розвитку громадянського суспільства).  
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3. Запропоновано авторську періодизацію історико-географічного 

становлення територіальної організації влади в Україні,  з акцентом на 

трансформацію форм адміністративно-територіальних утворень та розвиток 

місцевого самоврядування в історичній ретроспективі.  Виділено сім етапів 

розвитку територіальної організації влади на землях сучасної України: 

князівський (IXст. –1 половина XVст.); шляхетський (2 половина XVст. – 1 

половина XVІІ ст.); козацький (2 половина XVII ст. - кінець XVIII ст.); 

губернсько-округовий (кінець XVIII ст. – 1917р.), період перманентних 

трансформацій (1917 – 1945 рр.); радянський-обласний (1945 – 1991рр.), 

пострадянський (1991р. –  наш час). Описано перспективи можливостей 

утворення нового етапу розвитку територіальної організації влади в Україні за 

результатом впровадження реформи з децентралізації влади в Україні.  
4. Систематизовано та згруповано чинники трансформації територіальної 

організації влади в Україні. Автором виділено чотири ключові групи: політико-

правові, економічні, соціально-географічні, еколого-географічні. Не зважаючи 

на групування чинників за відповідними ознаками, ранжувати їх за ступенем 

впливу неможливо, адже усі вони виступали каталізаторами процесів 

децентралізації комплексно. Кожна група факторів створює певні ризики для 

ефективного впровадження реформи у регіонах, які потрібно враховувати. 

Важливу роль для успішної реалізації реформи відіграє молодь як перспективна 

та прогресивна категорія населення, що має усі шанси у середньо строковій 

перспективі бути соціальним базисом подальшого розвитку об’єднаних 

територіальних громад. 

5. На основі аналізу можливостей формування самодостатніх 

територіальних громад та залучення молоді до процесів територіального 

управління здійснено систему групувань регіонів, а також створено 

узагальнюючу матрицю типізації регіонів. Типізація була проведена на основі 

даних, отриманих завдяки дослідженню молоді, виділені три ключові типи 

регіонів:  

- регіони з активною молодіжною позицією; 

- регіони з невизначеною молодіжною позицією; 

- регіони з пасивною молодіжною позицією.  

На основі даних, отриманих від дослідження експертів та органів місцевого 

самоврядування, ми виділили 2 типи регіонів:  

а) регіони з домінуванням громад «зрілого» місцевого самоврядування; 

б) регіони з домінуванням громад «незрілого» місцевого самоврядування. 

6. Залежно від типу та групи регіонів, було розроблено та запропоновано 

декілька категорій принципів оптимізації територіальної організації влади для  

регіонів зі «зрілим» місцевим самоврядуванням та регіонів із «незрілим» 

місцевим самоврядуванням. «Зріле» місцеве самоврядування не лише 

ефективно виконує базові завдання, а й готове створювати унікальний продукт 

у своїй громаді, розвивати бренд власної території. «Незріле» місцеве 

самоврядування не готове до виконання завдань, реалізації повноважень та 

відповідальності, які воно отримало в ході децентралізації влади. Таким чином, 
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через недостатню обізнаність, пасивність і страх з боку місцевої влади, 

територія не розвивається, а в деяких ситуаціях навіть деградує. Для сприяння 

розвитку «незрілих» територіальних громад розроблено пропозиції, що мають 

сприяти задоволенню потреб та інтересів населення у всіх сферах 

життєдіяльності на відповідних територіях. Пропозиції були розділені на 

господарські, соціальні та інформаційні. 
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АНОТАЦІЯ 

Степанець І.О. Регіональний вимір територіальної організації влади 

в Україні. – 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, 2018.  

У роботі розкрито регіональний вимір трансформації територіальної 

організації влади в Україні в умовах децентралізації. Обґрунтовано доцільність 

застосування суспільно-географічних досліджень трансформації територіальної 

організації влади, в тому числі результатів реформи місцевого самоврядування. 

Систематизовано понятійно-категоріальний апарат, проведено аналіз принципів 

трансформації територіальної організації влади. Запропоновано авторську 

періодизацію історико-географічного розвитку територіальної організації влади 

на територіях сучасної України, проаналізовано зарубіжний досвід 

децентралізації влади. Виділено чотири групи факторів трансформації 

територіальної організації влади, оцінено вплив факторів на регіональному 

рівні. Розроблено та проведено авторське дослідження взаємозв’язків населення 

та органів місцевого самоврядування в умовах реформи місцевого 

самоврядування. На основі аналізу отриманих результатів дослідження, 

проведено групування та типізації регіонів, на основі чого автором були 

розроблені та запропоновані  рекомендацій відповідно до груп, типів регіонів.  

Ключові слова:регіональний вимір, територіальна організація 

влади,об’єднані територіальні громади, децентралізація, адміністративно-

територіальний устрій. 

 

АННОТАЦИЯ 

Степанец И.А. Региональное измерение территориальной 

организации влдаы в Украине. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 11.00.02 - экономическая и социальная география. – 

Киевский национальный університет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, 

2018. 

В работе раскрыто региональное измерение трансформации 

территориальной организации власти в Украине в условиях децентрализации. 
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Обоснована целесообразность применения социально-географических 

исследований трансформации территориальной организации власти, в том 

числе результатов реформы местного самоуправления. Систематизирован 

терминологический аппарат, проведен анализ принципов трансформации 

территориальной организации власти. Описано авторское понятие 

территориальной организации власти как системы отраслево-иерархических 

взаимосвязей форм и видов власти в определённом строго ограниченном 

пространственном поле.   

Предложена авторская периодизация историко-географического развития 

территориальной организации власти на территориях современной Украины. 

Основными критериями выделения этапов были характер развития местного 

самоуправления,  формы административно-территориальных образований на 

землях современной Украины в исторической ретроспективе. 

 Проанализированы модели муниципальных систем и зарубежный опыт 

реформирования системы местного самоуправления в контексте 

децентрализации. На основе чего была подтверждена необходимость 

придерживаться определенных принципов при модернизации территориальной 

организации власти. Среди них: принцип согласованности с административно-

территориальным делением, пространственно-временного единства, 

открытости, последовательности, территориального единства и другие. 

Выделены четыре группы факторов, влияющих на трансформацию 

территориальной организации власти: политико-правовые, экономические, 

социально-географические, эколого-географические. Оценено влияние 

факторов на региональном уровне. 

Разработано и проведено авторское исследование взаимосвязей населения 

и органов местного самоуправления в условиях реформы местного 

самоуправления. Основная задача исследования заключалась в изучения 

мнения касательно реформы трех ключевых групп: молодежи, представителей 

местного самоуправления, экспертов. На основе анализа полученных 

результатов исследования, проведены группирование и типизация регионов. 

Раскрыты основные проблемы и задачи, которые возникают в сформированных 

благодаря реформе, административно-территориальных образованиях 

локального уровня – объединённых территориальных общинах. На основе 

полученного в ходе исследования, комплекса данных, автором были 

разработаны несколько форм и видов рекомендаций соответственно с 

группами, типами регионов. 

Ключевые слова: региональное измерение, территориальная 

организация власти, объединенные территориальные общины, 

децентрализация, административно-территориальное деление.  
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SUMMARY 

Stepanets I.O. The regional measurement of the Ukrainian territorial 

structure of power. - The manuscript. 

Dissertation for the candidate degree in geographical sciences, specialty 

11.00.02 - economic and social geography. - Kyiv National Taras Shevchenko 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, 2018. 

 The work outlines the regional measurement of transformation in the territorial 

organization of the power in Ukraine, in a context of decentralization. The 

expediency of applying the socio-geographical researches on the transformation of 

the territorial organization of power, including the results of the local self-

government reforms, has been substantiated. The conceptual-categorical apparatus 

has been systematized, the analysis of the transformation principles in the territorial 

organization of the Ukrainian power has been carried out. An authorized 

periodization of historical and geographical development of the territorial power 

organization in modern Ukraine has been suggested and the foreign experience of the 

power decentralization has been analyzed. Four factor groups of transformation in the 

territorial power organization have been allocated and the influence of the factors has 

been evaluated on the regional level. The author's research on the interconnection 

between population and local self-government (in the conditions of the last ones 

being reformed) has been developed and conducted. The grouping and typing of the 

regions have been carried out , based on the analysis of the research results. The 

author developed and proposed the set of recommendations (according to groups and 

types of region), which are based on the identified problems and questions, that arise 

in the newly created local administrative-territorial entities. 

Keywords: regional measurement, territorial structure of power, united 

territorial communities, decentralization, administrative-territorial structure. 

 


