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АНОТАЦІЯ 

 

Степанець І. О. Регіональний вимір територіальної організації влади в 

Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 

11.00.02 «Економічна та соціальна географія». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018.  

Дослідження за темою дисертації виконувались протягом 2015 – 2018 

років відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри економічної та 

соціальної географії географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

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. 

Метою дисертаційної роботи є суспільно-географічне дослідження 

трансформації територіальної організації влади в Україні на регіональному 

рівні. 

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. 

Територіально організація влади є комплексним поняттям, яке має 

широке коло трактувань. Авторка розробила власний алгоритм дослідження, 
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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. 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 

(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).  
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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 категорично відрізняються за географічними, демографічним, 

соціально-економічним показниками, що впливає 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 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.  

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 

ефективності 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.  
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Авторка 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. 

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.  На основі 

отриманих результатів проведено групування та створено узагальнюючу 

матрицю типізації регіонів залежно від спроможності громад та залучення 

молоді до роботи органів місцевого самоврядування. Типізація була проведена 

на основі даних, отриманих завдяки дослідженню молоді, виділили три 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:  
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а) регіони з домінуванням громад «зрілого» місцевого самоврядування;  

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

Відповідно до типу та групи регіонів, розроблено рекомендації щодо 

оптимізації розвитку місцевого самоврядування у регіонах залежно від типів та 

груп територіальних одиниць. було розроблено та запропоновано декілька 

категорій принципів оптимізації територіальної організації влади. Зокрема, 

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, 

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.  

Ключові слова:  регіональний вимір, територіальна організація влади, 

об’єднані територіальні громади, децентралізація, адміністративно-

територіальний устрій.  

 

SUMMARY 

 

Stepanets I. Regional dimension of territorial power structure in Ukraine. – 

Manuscript copyright. The thesis for a degree of Candidate of Geographical Sciences 

in speciality 11.00.02. – Economic and social geography. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The research has been conducted in the period 2015-2018 according to the 

research plan of the Department of economic and social geography of the Faculty of 

geography of Taras Shevchenko National University of Kyiv. 
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Information sources of the thesis include the materials from the Ministry of 

regional development, building and housing of Ukraine, the Ministry of economic 

development and trade of Ukraine, State Statistics Service of Ukraine, legal 

documents, in particular, the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, analytical and 

statistical materials of central bodies of state power, local authorities and local self-

government, scientific achievements of native and foreign scholars, the results of the 

author's own studies. 

The aim of the thesis is socio-geographical investigation of the transformation 

of territorial power structure in Ukraine at the regional level. 

In the first chapter, Theoretical and Methodological Basis of Socio-

Geographical Study of Territorial Government Organisation, on grounds of the 

analysis and generalisation of national and international scholars’ theoretical and 

methodological insights, the notion of territorial government organisation was 

explored; methodological aspects of studying territorial organisation of Ukrainian 

government transformation were distinguished, as well as local self-government 

theories and models were revealed.  

Territorially the government organisation is a complex unity having a wide 

range of definitions. The author worked out her personal research algorithm and 

divided it into three stages: theoretical, analytical and constructive. The theoretical 

stage refers to basic theories of and approaches to defining the notions of 

government, territorial organisation, local self-government.  Field and hierarchy 

structure of territorial government organisation was worked out; the author gave brief 

characteristics of the key constituents. The dissertator considered basic theories and 

models of local self-government, which brought an opportunity of arranging the 

transformation principles system for territorial government organization. The author 

emphasizes the importance of the principles of consistency, systematicity, 

comprehensiveness, territorial unity, as well as the correlation with administrative-

territorial structure, space and time entity. Strong consideration is given to the effect 

of subnational administration level. The dissertator justifies the necessity of 
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developing subnational level of territorial government organisation on social and 

economic micro-districts basis.   

 In the second chapter, Transformation of Territorial Government Organisation 

in Ukraine, the issues of period division and specifics of establishing Ukrainian 

territorial government organisation from Kyiivska Rus to nowadays, were revealed. 

The priorities are shifted to the analysis of urban and rural local self-government as 

the basic forms of local self-government space organisation in various Ukrainian 

regions. Serious consideration is given to the development of administrative-

territorial structure, as well as to the effectiveness of development and territorial local 

self-government organisation in various Ukrainian regions within historical 

retrospective. In particular, the author distinguished seven stages of the evolvement 

of territorial government organisation in contemporary Ukraine: Palatine (the 9th – 

early 15th centuries); Szlachta (late 15th – early 17th centuries); Cossack (late 17th – 

the end of the 18th centuries); District-Provincial (the end of the 18th century – 

1917); Permanent Transformations Period (1917 – 1945); Soviet-Oblast (1945 – 

1991); Post-Soviet (1991 – nowadays).    

The author systematized the key transformation factors of territorial 

government organisation. In particular, she continued with the point that the local 

self-government reform and administrative-territorial structure of the country are 

closely interrelated. Thereafter, the afore-mentioned components of the country’s 

domestic territorial organisation are interconnected. Restructuring of a single 

constituent has an impact on another one. This issue is well worth considering in the 

process of reforms implementation. The largest branch of Ukrainian administrative-

territorial structure system is a range of oblasts within which the reform of local self-

government system is being implemented. The oblasts differ categorically in 

accordance with geographical, demographic, social and economic markers, and this 

creates the non-equivalent local self-government basis. Certain oblast polarization 

having a negative effect on the conditions for local authorities’ development within 

decentralization process is rather noticeable. This fact confirms the statement that the 

effect of implementing subnational level of territorial government happens to be. 
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Notwithstanding the necessity of transforming territorial government organisation at 

local level in (associate) territorial communities form, its modernization at the level 

of integral socio-geographical micro-districts is essential as well and may be an 

effective regional development technique in the future. The key transformation 

factors of territorial government organisation in Ukraine are political and legal; 

economic; social and geographical; ecologic and geographical ones. 

In the third chapter, The Basic Ways of Enhancing Territorial Government 

Organisation, the autonomous research results of implementing the local self-

government reform (in loco) were elaborated. In accordance with the obtained results, 

the basic ways of enhancing the effectiveness of territorial government organisation 

at regional level were worked out; recommendations corresponding to each regional 

type were justified; furthermore, the ways of improving communication between 

territorial communities and local self-government authorities were substantiated. 

The author analyses the autonomous research findings the goal of which was to 

reveal correspondence between the reality of regional implementation of the reform 

and the opinion of experts, local self-government authorities and the youth. The local 

self-government reform is rather heterogeneous and its implementation evokes both 

positive and negative social feedback. The research results give an opportunity to 

estimate the difference between the local level reality and theoretical principles and 

models created by the experts. The expert assessment of implementing the local self-

government reform is an essential characteristic as specialists took part in working 

out the fundamental issues of transforming territorial government organization; the 

experts were shaping the conception and strategy of government decentralization in 

Ukraine; attempted to adapt European legislation and background to national 

realities.  This is precisely why the experts are able to estimate the effectiveness of 

modernizing local self-government in the regions, and which key risks and 

development scenarios for local self-government may be prognosticated in the near 

future. 

 The research analysis results enabled to carry out a range of classifications and 

the generalizing matrix of regions type-design practice was elaborated on the basis of 
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their outcome. According to each regional type, the author suggested 

recommendations based on key needs and problems dominating within the oblasts’ 

measures. On the basis of the obtained results, classification was put forward and the 

generalizing matrix of regions type-design was created in accordance with the 

communities’ potential and the youth’s involvement in local self-government 

authorities’ work. The type-design practice was conducted on the basis of data 

obtained due to the youth study case and the following three regional types were 

distinguished: 

- the regions with active youth position/approach; 

- the regions with uncertain youth position/approach; 

- the regions with passive youth position/approach. 

On the basis of data obtained from the expert and local authorities’ research, 

the following two regional types were singled out: 

a) the regions where mature local self-government communities dominate; 

b) the regions where immature local self-government communities dominate. 

In accordance with the regional type/group, recommendations referring to 

optimizing the development of regional local self-government were suggested 

depending upon the types/groups of territorial units. Several categories of principles 

of optimizing territorial government organization were elaborated and suggested. In 

particular, for the regions where mature local self-government communities dominate 

and for those where immature local self-government communities prevail. Mature 

local self-government authorities do not only accomplish the essential tasks 

effectively, but are also ready to create a unique product within their community and 

to promote their personal territorial brand. Immature local self-government bodies are 

not prepared for tasks accomplishment, authority implementation and responsibility 

obtained during government decentralization. Thus, the district does not evolve and 

sometimes even undergoes degradation because of local government’s unawareness, 

inactivity and fear. To promote the development of immature territorial communities, 

several solutions were put forward to cater for the population’s needs and interests 

within all the life spheres inside the corresponding territories. 
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ВСТУП 

 

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 
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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. 

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 
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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.  

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 
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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;     

дістали подальшого розвитку:  
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– 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 

підвищення 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 



20 

 

 

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-

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 
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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 – 157 сторінок, список використаних 

джерел включає в себе 148 найменувань на 15 сторінках. У роботі присутні 11 

картосхем, 10 таблиць, 46 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНО-

ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВЛАДИ 

1.1. Територіальна організація влади як об’єкт суспільно-географічних 

досліджень. 

Кожна система має власні складові частини. Якщо мова йде про суспільну 

систему, її основними частинами можна назвати політичну, економічну та 

духовну складові. Політична складова суспільства активно вивчається 

географічними науками та займає вагоме місце у об’єктно-предметному полі 

географії, зокрема політичної географії та геополітики. Вплив влади та 

політичної сфери на комплексний розвиток регіонів, економічну та фінансову 

спроможність територій розглядає економічна і соціальна географія, участь 

населення у політичному житті, залучення певних груп суспільства до розвитку 

місцевого самоврядування цікавлять фахівців географії населення, гендерної та 

електоральної географії. 

Роль влади у суспільному житті різних країн залишається дуже вагомою. 

Але сам термін «влада» має широке коло трактувань, бо він є настільки 

багатогранним і різностороннім, що сформувати визначення, яке б повністю 

описувало його сутність, просто неможливо. Деякі науковці схиляються до 

думки, що поняття «влада» безпосередньо залежить від суб'єкта, об'єкта та 

обставин волевиявлення, мова може йти про стосунки батьків та дітей, 

ставлення до грошей, ресурсів, суспільних груп, тощо. У будь-якому випадку, 

влада – це двостороння взаємодія, яка не може існувати без суб'єкта, об'єкта та 

ресурсів [79, с. 82 - 89]. 

У нашому випадку цікавим є дослідження саме політичної влади, під 

призмою стосунків держави та суспільства. Політична влада – це реальна 

здатність одних людей здійснювати свою волю стосовно інших за допомогою 

правових та політичних норм [128, с. 172-177.]. 
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У різні історичні періоди формувалися певні тлумачення влади, які не 

лише характерні для певної епохи, а й залишаються актуальними у наш час. 

Існують декілька концепцій та підходів, розглянемо основні з них. 

Доволі цікавою є теологічна концепція, яка з однієї сторони ґрунтується на 

тому, що влада є божественним проявом та волевиявленням, а з іншого боку її 

розглядають, як здатність до реалізації поставлених цілей та задач. Один із 

найбільш відомих її прихильників Б. Рассел розглядав владу не лише з позиції 

відносин між людьми, а й взаємозв'язків людини та природи.  

Біхевіористська концепція розглядає владу під призмою людської 

поведінки. У такому випадку влада складається з індивідуальних прагнень до 

влади, яке лежить в основі поведінки людей, завдяки чому одні індивіди 

віддають накази, а інші їм підкоряються.  

Психоаналітична – розглядає мотиви, витоки влади і бачить їх в сфері 

несвідомого. Розвивали дану концепцію З. Фройд, К.-Г. Юнг та інші. Вони 

пояснювали прагнення до влади проявом пригніченого сексуального потягу або 

подавленої психологічної енергії. Прагнення до влади і володіння нею 

виконують функцію суб'єктивної компенсації фізичної або духовної 

неповноцінності. 

Структурно-функціональна концепція розглядає владу як спосіб 

самоорганізації суспільства, що тримається на доцільності поділу функцій 

управління і виконання. Влада – це властивість соціальних статусів, які дають 

можливість контролювати ресурси, засоби впливу, впливати на людей за 

допомогою позитивних і негативних санкцій, заохочення і покарання. 

Конфліктологічна концепція влади домінувала у поглядах представників 

комуністичної ідеології. Яскравими представниками є К. Маркс, Ф. Енгельс, 

В. Ленін. Вони розглядали владу у якості відношення панування і 

підпорядкування одного класу іншому. Природа даного панування зумовлена 

економічною нерівністю, ставленням до власності.  

Дуалістична – виділяє два елементи всередині влади. З одного боку, мова 

йде про насильство, матеріальні ресурси, примус, які виступають 
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інструментами домінації одних груп суспільства над іншими, а з іншого боку – 

переконання, віра легітимність влади, підпорядкування є справедливим, 

похвальним та ефективним засобом інтеграції суспільства [41, с. 183-184]. 

Не зважаючи, на широке трактування поняття влада, відповідно до певних 

концепцій, доречно спиратися на визначення, що дано у Політичному 

енциклопедичному словнику. Відповідно до нього: «Влада – це здатність і 

можливість здійснювати свою волю , чинити вирішальний вплив на діяльність і 

поведінку людей за допомогою певних засобів, зокрема авторитету, права, 

насильства. Влада – це один із фундаментальних начал суспільства. Вона 

наявна скрізь, де є уставлені об’єднання людей...» [78, с. 87].
 

Отже, можна вважати, що влада, у політичному та державницькому 

контексті, є можливістю певних груп чи осіб, які представляють інтереси 

суспільних груп, впроваджувати власні рішення та волю у життя та діяльність 

суспільства [44, с. 51-58]. У даному випадку, вище зазначені групи або особи 

будуть виконувати роль суб'єкта владних відносин, нестимуть основну 

відповідальність за прийняття рішень та їх результати, що були здійснені 

завдяки отриманню широкого кола політичних повноважень [12, с. 138-163 ]. 

Влада тісно пов'язана з термінами «управління», «панування», «вплив», 

«сила», «домінування», «самоуправління». Але, не зважаючи на їхню очевидну 

контекстну близькість, дані поняття не варто ставити в один синонімічний ряд 

або ж ототожнювати [79, с. 82-89]. 

Роль географії для ґрунтовного вивчення просторової диференціації влади 

та розвитку місцевого самоврядування доволі велика. Географічні дослідження 

тісно повязані із аналізом політичних процесів, адже саме ця наука вивчає 

розміщення у просторі обєктів та явищ, які впливають на формування 

управлінської та політичної систем. Зокрема мова йде про такі напрямки 

географічної науки, як економічна та політична географія. Економічна 

географія аналізує просторові закономірності суспільного розвитку, які так чи 

інакше формують дії суб’єктів політики, геополітики чи міжнародних відносин. 
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Політична географія, у свою чергу, розглядає організацію політичної 

діяльності у просторі, співвідношення політичних сил, процесів, суспільних 

інституцій у територіальному плані [11,с. 127]. 

Також значну роль для вивчення етапів становлення та розвитку 

територіальної організації влади або місцевого самоврядування на певних 

територіях країн та регіонів відіграє історична географія. Завдяки методам 

науки та опрацюванню відповідних джерел можна дослідити, як змінювалася 

система розселення населення на відповідних територіях, як змінювалися 

форми ведення господарства, економічна активність, а також, що є особливо 

важливим, форми публічної влади та управління від найдавніших часів до 

наших днів. Історико-географічні аспекти дають можливість розуміти, яким 

чином формується та чи інша політична і управлінська культура, звичаї, 

традиції, які або є частиною сучасної нормативно-правової бази, або ж мали 

опосередкований вплив на законодавство тих чи інших країн [130]. 

Фактично, саме географія найбільш детально займається питаннями 

просторової організації суспільства та влади, що так чи інакше має вплив на 

політичну та управлінську сфері в цілому. Дослідження просторової організації 

є важливим прикладним аспектом. Взагалі, просторову або ж територіальну 

організацію варто розглядати, як порядок, принцип розміщення та аналіз 

зв’язків між певними елементами якоїсь цілої системи у просторі. 

Уперше концепцію просторової організації розробив американський 

географ Р. Морилл; вона дала поштовх розвитку подальших суспільно-

географічних досліджень, які в нашій державі здійснювали такі визначні 

науковці як М. Пістун, О. Топчієв, О. Шаблій, Я. Олійник та інші. 

М. Пістун відносить територіальну організацію до комплексу методів 

структурного аналізу суспільно-географічних досліджень. Він вбачає у 

територіальній організації процес певного роду просторової впорядкованості, 

що трансформується у варіативні територіальні утворення. Чинниками такої 

трансформації виступають різноманітні об’єктивні та суб’єктивні фактори 

розвитку та діяльності суспільства [76]. 
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За О. Топчієвим, під територіальною організацією суспільства слід 

розуміти особливості розташування складових елементів життя та діяльності 

населення. Вона інтерпретує фрагменти географічної оболонки з точки зору 

просторової впорядкованості. Сучасна територіальна організація суспільства – 

це результат просторової впорядкованості господарського та соціально-

культурного життя населення, який утворився в ході історичної взаємодії 

людини та природного середовища на певній території. Тобто, історичний 

фактор є одним із важливих [110]. 

О. Шаблій визначає її як здатність задовольняти певні потреби суспільства, 

здійснення зовнішніх та внутрішніх функцій, процес внутрішнього 

перерозподілу просторових та позиційних відношень [124]. 

Певна частина вчених не погоджуються із думкою вищезгаданих науковців 

та стверджують, що територіальна організація суспільства не має на меті 

дослідження зв’язків між елементами системи, а розглядає лише чинники та 

фактори, які вплинули на формування того чи іншого територіального 

утворення. У такому випадку, має місце ототожнення територіальної 

організації з розміщенням, що практикується у певних наукових колах та 

джерелах. 

Проте М. Фащевський стверджує, що для суспільно-географічних 

досліджень важливим є виявлення горизонтальної упорядкованості процесів чи 

явищ, яка виражається терміном територіальної або регіонально-просторової 

організації [114]. Ця теза не має підтримки і з боку науковця Б. Хорєвого, який 

стверджує, що територіальна організація суспільства та розміщення не є 

тотожними поняттями, з чим автор даної роботи погоджується. Б. Хорєвий 

наголошує, що «розміщення» характеризує лише прив’язку елементів до 

території, у той час, коли територіальна організація суспільства додає ще 

просторову взаємодію, яка може бути безпосередньою або латентною. 

М. Паламарчук та О. Паламарчук розглядали територіальну організацію 

суспільства як доволі широке поняття, що включає у себе не лише аналіз 

розміщення об’єктів та зв’язків між ними у просторі, а й розглядає сукупність 
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процесів розміщення об’єктів, поєднання різних типів систем, формування 

інтегрованих суспільно-територіальних комплексів [73]. 

Я. Олійник та А. Степаненко стверджують, що територіальна організація 

суспільства є одним із домінантних понять з точки зору суспільно-географічних 

досліджень. Воно включає у себе всі основні фактори, які здійснюють вплив на 

регіонально-економічний розвиток. Територіальна організація оперує такими 

категоріями, як регіональне управління, адміністративно-територіальний 

устрій, розвиток територіальних об’єктів управління та соціально-економічного 

розвитку [70]. 

Щодо територіальної організації влади, то її можна трактувати як систему 

горизонтальних зв’язків форм та видів влади на певній території. Вона 

функціонує завдяки взаємодії місцевих державних адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування й територіальних органів центральної виконавчої 

влади. Як й інші вищезазначені категорії, територіальна організація влади має 

безліч трактувань. Зокрема, Я. Жовнірчик розглядає територіальну організацію 

влади, як комплекс факторів територіального поділу та форми влади, системи 

народонаселення, регіональних відмінностей у системах організації влади, 

взаємовідносин суспільства та навколишнього природного середовища, а також 

проблеми регіонального соціально-економічного та політичного розвитку. Це 

комплексна конституційно-правова категорія, що базується на декількох 

чинниках, включно з територіальним. В. Григор’єв доходить до висновку, що 

під територіальною організацією влади можна варто розуміти систему 

взаємовідносин між різними рівнями публічної влади в державі, що базуються 

на регулятивних законодавчих актах. Тобто визначають ступінь 

взаємозалежності між центральною владою держави та владою її інших 

територіальних складових [55]. 

Як зазначає у своїх працях В. Малиновський, кожен термін по-різному 

розкриває сутність територіальної організації влади. У більшості випадків 

наголос падає на владну складову частину, поза увагою залишаються інші 

чинники, які є не менш важливими, на приклад адміністративно-
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територіальний. Сам же вчений припускає, що територіальна організація 

влади – це основоположна категорія при означенні держави, адже вона включає 

у себе правовий статус територіальних утворень та взаємозв’язки між центром 

та регіонами. Тому її варто розуміти як організацію публічної влади у контексті 

адміністративно-територіального устрою держави, яка розглядається на 

певному територіальному рівні [59]. 

У роботах А. Матвієнка також стверджується, що феномен територіальної 

організації влади є комплексним та може розглядатися у якості об’єкта чи 

предмета досліджень різних галузей науки: історії, географії, політології, 

державного управління, права, тощо. З одного боку, це дозволяє розглядати 

проблематику за допомогою різних підходів з використанням складного 

комплексу методів, а з іншого боку, відсутність уніфікованого понятійно-

категоріального апарату створює непорозуміння у трактуванні взаємозв’язків та 

процесів, які властиві системі територіальної організації влади [60, с. 7-12, 32].  

Завдяки використанню бібліометричних методів, нам вдалося виявити 

закономірності розвитку проблематики територіальної організації влади у 

вітчизняній науці. Було проаналізовано близько 1000 публікацій понад 

45 провідних фахових видань галузей права, економіки, географії, державного 

управління та політології у період із 2013 до 2017 року. Було розраховано 

відсоткове співвідношення кількості публікацій у фахових виданнях певного 

року до загальної кількості публікацій на дану тематику у відповідній сфері 

дослідження. Варто відзначити, що зацікавленість до територіальної організації 

влади зростає у всіх сферах. По-перше, тематика є надзвичайно актуальною для 

України, по-друге, результати трансформації територіальної організації влади 

безпосередньо впливають на предметне поле кожної із вище зазначених галузей 

науки. Деталі зображені на рис. 1.1. 
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Рис.1.1. « Динаміка розвитку тематики територіальної організації влади в 

сферах наукових досліджень» 

Джерело: розроблено автором 

Завдяки діаграмі зрозуміло, що відносно стабільно дана тематика 

розвивалася лише у галузі права, послідовний інтерес зростав у науковців-

економістів, різке зростання публікацій у 2016-2017 рр. характерне для 

суспільної географії ( 81% публікацій за 2 роки) та державного управління (71% 

публікацій за 2 роки). Однією із причин такого зростання зацікавленості можна 

вважати об’єднання територіальних громад. У 2016 році відбулися перші 

вибори в об’єднаних територіальних громадах, а отже ці нові адміністративно-

територіальні утворення почали повноцінну роботу у напрямках стратегічного 

планування та управління розвитком територій, удосконалення надання 

адміністративних послуг, комунікації з населенням, впровадження елементів 

партисипативної демократії, тощо.   
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У свою чергу це розширило предметне поле досліджень, в першу чергу 

фахівців суспільної географії та державного управління.  

Предметне поле досліджень територіальної організації влади фахівцями 

різних галузей також було проаналізовано. Було відібрано 7 ключових слів у 

кожній галузі, які найчастіше згадувалися у публікаціях за період з 2013 по 

2017 рік. Деталі у таблиці 1.1 

Таблиця 1.1. 

«Предметне поле дослідження територіальної організації влади» 

 

Сфера дослідження 

 

Ключові слова 

Відсоток 

застосування у 

публікаціях 

 

 

Суспільно-географічні 

дослідження 

адміністративно-територіальний устрій 12 

об’єднані територіальні громади 21 

децентралізація 21 

спроможність громади 12 

територіальна організація влади 12 

регіон 18 

територіальне планування 9 

 

 

Економічні 

дослідження 

бюджетна децентралізація 14 

фіскальна політика 9 

фінансова спроможність 5 

територіальна громада 9 

фіскальна децентралізація 12 

місцевий бюджет 19 

економічний розвиток 9 

 

Дослідження в галузі 

державного управління та 

політології 

місцеве самоврядування 13 

державне управління 10 

децентралізація 17 

адміністративно-територіальна реформа 6 

територіальна громада 7 

громадянське суспільство 9 

публічні послуги 5 

 місцеве самоврядування 27 
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Дослідження в галузі 

права 

децентралізація 15 

публічна влада 13 

муніципальне право 11 

передача повноважень 6 

нормативно-правове регулювання 11 

територіальна громада 9 

джерело: розроблено автором на основі власних досліджень 

Як бачимо, незважаючи на спільну проблематику досліджень – 

трансформацію територіальної організації влади та місцевого самоврядування в 

умовах децентралізації, предметне поле досліджень усіх сфер різниться. 

Суспільно-географічні дослідження частково спрямовані на проблематику 

розвитку об’єднаних територіальних громад у регіональному вимірі, з акцентом 

на управління територіями. Дослідження фахівців економічної сфери 

спрямовані значною мірою на розкриття специфіки фіскальної та бюджетної 

децентралізації, державних дотацій та наповненості місцевих бюджетів. 

Фахівці державного управління є доволі широко профільними в питаннях 

територіальної організації влади, але у більшості випадків увага їхніх 

досліджень сконцентрована у напрямку розподілу повноважень між місцевим 

самоврядуванням та органами державної влади, розвитком громадянського 

суспільства у територіальних громадах, комунікації з населенням та наданням 

публічних послуг. Фахівці галузі права сконцентровані на нормативно-

правовому регулюванні передачі повноважень на місця, тощо.  

Повернемося до специфіки вивчення територіальної організації влади 

географами. Завдяки результатам бібліометричного аналізу публікацій за 

період з 2013 по 2017 роки, підтвердження отримує судження, що суспільно-

географічні дослідження даної проблематики спитаються на територіальний 

вимір і в основу предметного поля ставлять в першу чергу територію певного 

рівня. 

Саме територія є ключовим фактором для розвитку держави, адже це 

простір в рамках якого вона може здійснювати процеси управляння 
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суспільством. Ф. Ратцель надавав території своєрідного гуманістичного 

значення. Поділ простору є важливим не лише для забезпечення 

територіального суверенітету, а й для вираження динамічної влади держави. 

Окрім того Ф. Ратцель вперше ввів поняття «життєвого простору» та 

дотримувався позиції, що процвітання держави великою мірою залежить від 

якісних ознак її території, адже вона є «життєвим тілом» етносу – 

основоположною ознакою будь-якого реального суспільства. Фактично, 

територіальна прив’язка населення до держави є фундаментальною основою 

становлення громадянського суспільства [147, c. 97-107]. 

Дж. Готтман позиціонував територію як матеріально-просторовий фактор 

встановлення тісного зв’язку між владою, населенням, природними ресурсами і 

умовами. У зв’язку з цим, науковець розглядав територію у якості одиниці 

політичної організації простору, що визначає відносини між спільнотами. 

Таким чином, простежується зв’язок між територією та суверенітетом держави 

у географічному просторі [140]. Фактично, для влади територія є своєрідним 

просторовим лімітом, який закріплений нормами міжнародного права. 

В ході дослідження територіальної організації влади, варто враховувати 

вплив особливостей, властивостей, видів території. М. Малинська називає 

основними ознаками території цілісність та недоторканість. Вони мають вагоме 

значення для підтримки суверенітету держави. А на розвиток країни 

першочергово впливають властивості території, тобто ті характеристики, які 

надають території унікальних рис. Властивостями можна поділити на природні 

та суспільні. До природних відносять географічне положення, природні умови 

та ресурси, певні ознаки довкілля. Суспільними є економічні, демографічні та 

соціальні ознаки ємності, освоєності та розвитку території [ 48 c. 84-112].  

Більш детально у своїх роботах О. Мельниченко характеризував територію 

як полі структурне просторове утворення, яке має власні види, функції, 

напрями конкуренції та особливості. Деталі на рис. 1.2: 
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Рис.1.2. «Візуалізація характерних ознак території» 

Джерело: розроблено автором на основі [62] 

 

Також О. Мельниченко визначив, що території мають напрямки 

конкуренції, зокрема у життєзабезпеченні, створенні кращих умов для 

економічної діяльності, розвиток інформаційної інфраструктури та посилення 

виробничих потужностей, тощо. Окремим напрямом науковець виділив 

відповідальне муніципальне управління, тобто розвиток ефективності місцевої 

влади та зростання партнерства між владою та категоріями населення [62]. 

Види території , у якості адміністративних одиниць держави, регулюються 

її адміністративно-територіальним устроєм – специфічною політико-

географічною системою. У основі даної системи лежить організація державної 

влади та місцевого самоврядування, що визначає головні територіальні 
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пропорції життя та діяльності суспільства. Таким чином, територіальна 

організація влади та система адміністративно-територіального устрою є 

взаємопов’язаними. Адміністративно-територіальний устрій забезпечує 

цілісність держави у рамках суспільно-географічного простору, а також сприяє 

розвитку горизонтальної структури територіальної організації влади, яка 

спирається на оптимальні взаємовідносини центру та території нижчого 

ієрархічного рівня. У процесі трансформації територіальної організації влади 

має місце принцип територіального плюралізму, тобто фактично створення 

специфічних територіальних утворень, що не відповідають основній схемі 

адміністративно-територіального устрою, але мають на меті вирішення 

відповідних задач, що важливі для кількох територіальних одиниць різного 

рівня [33, с. 4-7]. 

С. Бабурін розглядав територіальну організацію держави у двох 

напрямках, як організацію території та як організацію суспільства. У першому 

випадку ключовим аспектом є структура території, її складові та 

взаємовідносин між ними, що існують на двох рівнях просторової 

упорядкованості. До першого рівня належить система економічної організації 

території, яка сформувалася шляхом утворення економічних районів, які у свою 

чергу відповідають реальному розміщенню продуктивних сил. До другого рівня 

належить національна система територіальних одиниць, яка існує у вигляді 

адміністративно-територіального поділу. Якщо мова йде про організацію 

суспільства, у ролі територіальної системи виступає держава як одна з 

організацій суспільства. Зв’язок між населенням і владою здійснюється 

відповідно до територіального принципу [5].  

Таким чином, якщо аналізувати територіальну організацію влади 

спираючись на територіальний підхід, то її можна розцінювати як систему 

горизонтально-ієрархічних управлінських взаємозв’язків як між 

територіальними одиницями одного чи різних рівнів. Але, існує також 

політико-правовий вимір територіальної організації влади, який потрібно брати 

до уваги. 
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Політико-правовим виміром територіальної організації влади 

О. Мельниченко розуміє сукупність нормативно-правових актів: «…яка 

регулює адміністративно-територіальний поділ країни, взаємовідносини між 

органами державного управління та органами місцевого самоврядування, 

розподіл компетенції між ними; здійснення державою юрисдикції на своїй 

території загалом. З точки зору політики у територіальній організації влади, 

особливого значення набувають практика відносин між центром і регіонами, 

між представниками органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, статус територіальних громад у здійсненні публічної влади» 

[60, с.32]. 

Дещо детальніше розглянемо такі категорії, як «місцеве самоврядування», 

«органи державної влади», «органи самоорганізації населення» та інші. Саме 

вони є основою понятійно-категоріального апарату територіальної організації 

влади та базисом її ієрархічної структури. 

Ідея місцевого самоврядування отримала відповідне термінологічне 

визначення не так давно – на межі XVIII-XIX ст. Німецькі дослідники 

Г. Штімпфл і X. Шоллер датують «народження» поняття «місцеве 

самоврядування» подіями Великої французької революції 1789 р, що 

відображає, на їхню думку, факт самостійності громади у відношенні до 

держави [4]. 

 Дане поняття має чимало визначень, які сформульовані вченими різних 

профілів, відповідно до специфіки їхніх досліджень. Зокрема О.Ф. Скакун 

стверджує, що місцевим самоврядуванням є гарантоване законом право 

територіальної спільноти громадян вирішувати в межах правового поля, власні 

проблеми самостійно. Тобто це специфічний вид управління, форма якого 

залежить від устрою держави, її історико-культурного розвитку та інших 

особливостей [93]. 

П.В. Ворона у своїх працях зазначає, що сутність терміну «місцеве 

самоврядування» зазвичай розкривається у роз’ясненні його нормативно-

правового значення. Місцеве самоврядування трактується, як право, надане 
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центральною владою місцевій владі, здійснювати регулювання та управління 

певних відведених державних справ [21, с. 101-107]. 

На нашу думку, не зважаючи на широке коло трактувань, найбільш 

доцільно використовувати поняття місцевого самоврядування та виконавчої 

влади, які сформульовані у нормативно-правовій базі України. Конституція 

України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 

України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про вибори 

депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів», Закон України «Про звернення громадян» 

та інші нормативно-правові документи є законодавчим забезпеченням влади на 

місцях. Зазначені нормативно-правові документи надають змістове пояснення: 

що таке територіальна організація влади, місцеве самоврядування, чим місцеве 

самоврядування відрізняється від місцевого управління чи адміністрування? 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: «Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право 

та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного 

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно 

або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, 

міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 

органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні 

інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст» [83]. 

Окрім Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», варто 

звернути увагу на статтю 5 Конституції України, в якій розглядаються ключові 

принципи, зокрема там зазначено, що влада народу має здійснюватися 

безпосередньо через органи державної влади та місцевого самоврядування. Цей 

факт розмежовує їхню діяльність, тобто органи місцевого самоврядування не є 

складовою державного центрального апарату. У такому випадку їх доцільно 

вважати формою реалізації народовладдя, а також окремою складовою 
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політичної системи. І хоча органи місцевого самоврядування можна вважати 

окремим елементом політичної системи, вони не мають повної автономії, тому і 

держава, і місцеве самоврядування тісно пов’язані. Об’єктом діяльності органів 

місцевого самоврядування є компетенції місцевого рівня, детальний перелік 

яких викладено у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». А 

саме, до них віднесені: формування та використання місцевих бюджетів, 

утворення комісій та виконавчих органів рад, затвердження планів роботи та 

заслуховування звітів щодо їхнього виконання, прийняття рішення про 

проведення місцевого референдуму, тощо. У свою чергу, органи місцевого 

самоврядування мають бути спроможними забезпечити виконання 

повноважень, переданих державою, у повній мірі, а також забезпечити 

належний рівень фінансування, кадрової компетенції, ресурсів та 

інфраструктури. Суб’єктом діяльності органів місцевого самоврядування є 

територіальна громада. Повертаючись до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», територіальною громадою є жителі, об’єднані 

постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання 

жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. 

Щодо міських державних адміністрацій, то їхня діяльність в першу чергу 

регламентована Конституцією України та Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації». Місцева державна адміністрація є місцевим органом 

виконавчої влади і входить до системи органів державної виконавчої влади. В 

областях та районах виконавчу владу здійснюють обласні, районні державні 

адміністрації, в містах Києві та Севастополі – міські державні адміністрації. 

Місцева державна адміністрація здійснює виконавчу владу на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує 

повноваження, делеговані їй відповідною радою. Компетенції місцевих 

державних адміністрацій регулюються відповідним законодавством та 

поділяються на предметну та галузеву складову. До предметної компетенції 

належать: виконання повноважень органів виконавчої влади вищого рівня, 
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виконання повноважень, які делегованих місцевими Радами. Галузева 

компетенція включає в себе перелік повноважень, які виконуються МДА у 

відповідних соціально-економічних галузях.  

Довгий час формальність місцевого самоврядування була результатом 

конфлікту інтересів із представництвом місцевих державних адміністрацій, 

діяльність яких визначена Конституцією України та Законом України «Про 

місцеві державні адміністрації». За законом, місцеві державні адміністрації 

мають здійснювати виконавчу владу на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці та реалізовувати повноваження, делеговані їм 

відповідними радами. До компетенції місцевих державних адміністрацій 

належать: виконання повноважень органів виконавчої влади вищого рівня, 

виконання повноважень, які делегованих місцевими Радами [84]. 

Територіальні органи міністерств та центральної виконавчої влади – це 

державні органи, які створені відповідними структурами для реалізації функцій 

та повноважень на регіональному або локальному територіальному рівні. Такі 

підрозділи реалізують на відповідній території політику держави. До них 

відносяться управління Державної казначейської служби, Пенсійного фонду, 

центри зайнятості, тощо. Вони утворюють своєрідну виконавчу вертикаль 

профільного міністерства або державного комітету від центру до локального 

рівня. Зазвичай, вони мають тісні взаємозв’язки із місцевими державними 

адміністраціями. Основні функції даних структур полягають у наданні 

адміністративні послуги, здійсненні певного контролю, управлінні об'єктами 

державної власності та здійсненні повноважень, що визначені нормативно-

правовими актами України [28, с. 154-157]. 

Також важливим елементом територіальної організації влади є органи 

самоорганізації населення (ОСН) – це представницькі органи, які створюють 

мешканці, що проживають на території населеного пункту на законних умовах. 

Мета даних органів полягає у забезпеченні повноцінного задоволення 

соціально-побутових, культурних та інших потреб громадян, покращення умов 

життєдіялності, комунальної інфраструктури, соціального, медичного та іншого 



39 

 

 

обслуговування. Органи самоорганізації населення формуються навколо 

певного об’єкту, будинку чи території, для комплексного розвитку та 

вирішення проблем і представлення інтересів мешканців. Вони відрізняються 

від громадських організацій тісною географічною прив’язкою до місця 

проживання, у той час, коли громадські об’єднання утворюються навколо 

спільної ідеї.  

Органи самоорганізації населення діють у межах частини території 

громади й об’єднують населення на основі спільної роботи з виконання 

певних завдань у галузі обслуговування суспільних потреб громадян, 

задоволення їхніх культурно-побутових і інших запитів [85]. 

Довгий час саме система взаємодії місцевого самоврядування, місцевих 

державних адміністрацій та територіальних органів Центральної виконавчої 

влади, залежно від домінування повноважень тієї чи іншої структури, 

визначала траєкторії розвитку тієї чи іншої територіальної одиниці. 

Відсутність чіткого розмежування повноважень структурних елементів 

територіальної організації влади в Україні, а також тиск на органи місцевого 

самоврядування був показником високої централізації влади у нашій 

державі. 

Реформування та перезавантаження територіальної організації влади та 

державного управління, у зв’язку із високим ступенем централізації влади, 

стало однією із найважливіших потреб суспільного розвитку України. Варто 

акцентувати увагу на нагальній необхідності зростання темпів євроінтеграції 

України. Для цього необхідно відповідати європейським стандартам, як у 

економіці, політиці, суспільстві так і у питаннях місцевого самоуправління. 

Децентралізація влади та передача повноважень органам місцевого 

самоврядування складає основу Європейської хартії місцевого 

самоврядування, яка була ратифікована в Україні 1997 року та набула 

чинності у 1998 р., а отже є повноправною частиною національного 

законодавства України. Даний документ є вагомим для місцевого 

самоврядування, адже він декларує основні принципи, завдяки яким 
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можливий розвиток європейської моделі територіальної організації влади на 

локальному та регіональному рівнях. Тобто, мова йде про те, що  місцеве 

самоврядування: 

- як форма народовладдя, має бути визнане у національному 

законодавстві в обов’язковому порядку; 

- має бути реальним на практиці, тобто органи місцевого 

самоврядування повинні мати конкретні повноваження, здійснювати функції 

регулювання та управління суспільними справами; 

- у межах національного законодавства встановлюється під законність та 

підзвітність місцевого самоврядування перед громадою;  

- є сумішшю публічної влади та похідної від центральної державної 

влади, в свою чергу відображає єдність загально державних та місцевих 

інтересів; 

- у межах встановлених законом компетенції є автономним, а його 

повноваження непорушними, повними і виключними;  

- орган місцевого самоврядування є самостійними у визначенні власних 

внутрішніх структур, якщо мова йде про захист інтересів місцевої громади та 

ефективне управління територією [36]. Реформа місцевого самоврядування 

внесла відповідні зміни як у галузеву, так і в ієрархічну структуру 

територіальної організації влади. Деталі на рис. 1.3.  
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Рис.1.3. «Структура територіальної організації влади» 

Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень 

До галузевої компоненти відносяться усі види та форми влади. Ієрархічна 

структура сформована у відповідності до територіального принципу, та 

виражає взаємозв’язки між відповідними адміністративно-територіальними 

утвореннями. Обидві структури існують у тісному взаємозв’язку та неможливі 

одна без одної. Децентралізація влади вплинула на обидві компоненти, зокрема 

у галузевій структурі зросла роль органів місцевого самоврядування. Реформою 

передбачено чітке розмежування повноважень та завдань між місцевим 

самоврядуванням та представництвами центральної влади на місцях, а також 

посилення кооперації із органами самоорганізації населення в контексті 

розвитку громадянського суспільства. Щодо ієрархічної структури, завдяки 

децентралізації влади виникли нові адміністративно-територіальні одиниці – 

об’єднані територіальні громади.  
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Доцільно чітко розуміти, яка сутність поняття «децентралізація» та на які 

сфери людської діяльності воно може впливати безпосереднім чи 

опосередкованим чином. А.Ткачук стверджує, що термін децентралізація в 

Україні не завжди використовується коректно та правильно, інколи його 

ставлять у синонімічний ряд із деконцентрацією, регіоналізацією, тощо. Тому 

експерт наводить елементарне визначення у своїх роботах, для уникнення 

непорозумінь. Децентралізацією він називає систему управління, у якій певна 

частина повноважень та управлінських функцій від центральної влади 

переходить під юрисдикцію органів місцевого самоврядування [108]. 

А. Коваленко трактує сутність децентралізації як певний правовий режим, 

який утворюється у ході політико-правових взаємовідносин громад та держави. 

Даний режим дозволяє органам місцевого самоврядування охоплювати більшу 

кількість загальних інтересів суспільно-політичного характеру, а також мати 

ієрархічну самостійність від органів виконавчої влади [42, с. 3-4]. 

Ю.А. Тихомиров та І. Грицяк під децентралізацією управління розуміють 

процес розширення і зміцнення прав та повноважень адміністративно-

територіальних одиниць або нижчих органів та організацій при одночасному 

звуженні прав і повноважень відповідного центру [25]. 

 Децентралізація – це доволі складний та неоднорідний та тривалий у часі 

процес, який можливо розглядати у горизонтальній та вертикальній 

ретроспективі. Якщо мова йде про горизонтальний розріз, то у даному випадку 

ключовим є територіальний аспект, у вертикальному – ієрархічний. Якщо мова 

йде про територіальний аспект, то мається на увазі перехід влади від міст-

центрів до адміністративно-територіальних одиниць нижчого рівня або ж до 

об’єднаних територіальних громад. У будь якому випадку цей процес тісно 

пов'язаний з адміністративно-територіальним устроєм базового чи 

субрегіонального рівня. 

Перед впровадженням децентралізації влади доцільно досягнути 

ґрунтовного розуміння даного процесу якомога більшою категорією населення. 

Передумовами реформування місцевого самоврядування мають бути розробка 
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стратегії реформ, достатній розвиток місцевих еліт, наявність відповідних 

методів роботи державних інституцій. Важливо визначити оптимальне 

співвідношення децентралізації та централізації, що є основним чинником 

ефективного управління, спрямованого на розвиток територій та місцевої 

демократії [29]. 

Коли ж мова йде про вертикальний розріз процесів децентралізації, слід 

розуміти предметне управління, тобто передачу функціональних повноважень 

від центральних органів влади до органів місцевого самоврядування. 

Децентралізація як явище поділяється на декілька підвидів, залежно від 

предметного поля. Виділяють політичні, функціональну, адміністративну, 

фіскальну, ринкову та інші форми децентралізації. Територіальна організація 

влади в Україні має відповідну галузево-ієрархічну структуру. Сутність 

галузевої компоненти полягає у ефективному співіснуванні та співпраці 

місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій. У реальному 

житті від початку незалежності України співпраця місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування залишалася хиткою та в 

деякій мірі формальною, у більшості випадків вона залежала від особистісних 

контактів керівників відповідних органів як місцевого самоврядування, так і 

виконавчої влади на місцях, адже у певних регіонах функції місцевого 

самоврядування дублювали місцеві державні адміністрації.. Неузгодженості 

стають негативними факторами для розвитку ієрархічної структури 

територіальної організації влади, яка виражається у формі занепаду 

адміністративно-територіальної одиниці певного рівня. Ця проблема поставила 

питання про децентралізацію влади і розширення повноважень місцевого 

самоврядування. Таким чином, варто зазначити, що дослідження регіонального 

виміру публічної влади в Україні не можливі без досконалого вивчення її 

територіальної організації. З позиції суспільно-географічних досліджень, 

пропонується розглядати територіальну організацію влади як систему галузево-

ієрархічної взаємодії видів та форм влади у межах певного чітко визначеного 

просторового поля. 
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1.2. Моделі територіальної організації влади та зарубіжний досвід 

децентралізації. 

Місцеве самоврядування є невід’ємною частиною оптимальної системи 

територіального управління, яка на рівні окремих адміністративно-

територіальних одиниць дає змогу реалізувати безпосередні інтереси жителів 

певних територіальних громад, узгодити загальнодержавні та місцеві інтереси. 

Ідея самоврядування спирається на констатації недоцільності надмірної 

централізації у вирішенні питань місцевого значення, що може призвести до 

нехтування правами територій, бюрократизації процесу ухвалення рішень, які 

мають місцеве значення. Децентралізація ж призводить до становлення 

місцевого самоврядування, що володіє більш яскраво вираженою автономією в 

системі державного управління [38]. 

Модель місцевого самоврядування, яку обирає для себе держава, є 

невід’ємним чинником, завдяки якому можна визначити його сутність. Поняття 

модель (modulus – лат. міра, зразок) має в науці різні інтерпретації, серед яких 

можна використовувати і такі, як: тип, зразок конструкції чого-небудь; схема, 

зображення або опис якого-небудь явища або процесу в природі і суспільстві, 

що вивчаються як їх аналог. Якщо мова йде про моделі та моделювання, 

необхідно застосовувати системний підхід, за умов якого організаційно-

структурні та функціональні особливості місцевого самоврядування 

розглядаються комплексно. 

Розглянемо сутність моделі місцевого самоврядування, яку можна назвати 

поєднанням загального та конкретного. Загальним можна назвати ознаки 

державно-політичного устрою, які притаманні місцевому самоврядуванні. 

Разом з тим, місцеве самоврядування є відображенням конкретного соціального 

буття, адже саме воно є одним із ключових проявів інституту громадянського 

суспільства. Поєднання загального та конкретного дозволяє обґрунтувати право 

місцевого самоврядування на автономний розвиток поза органами державної 

влади, а також на відмінності територіального управління, залежно від потреб 
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населення, відмінностей місцевих інтересів, звичаїв і традицій та специфіку 

розвитку регіону. 

Модель – це завжди сукупність правового статусу і конкретної 

муніципальної реальності. Правовий статус забезпечує обов'язкові атрибутивні 

ознаки системи, а конкретні реалії формують географічні, економічні, 

політичні, соціокультурні та інші особливості. Якщо розглядати модель з 

урахуванням вимог системного підходу, по-перше, можна стверджувати, що 

вона не тільки феномен, за допомогою якого реалізується досить змістовна 

соціальна функція, а й частина доволі складної системи, ядром якої є 

конституційно-правовий статус місцевого самоврядування, а оболонкою – 

функціональні та організаційно-структурні особливості місцевого 

самоврядування, які виникають в процесі його реалізації. По-друге, як система 

вона може розглядатися у якості суб'єкта, що визначає власну компетенцію та 

інтереси, формує механізми виявлення інтересів та створює шляхи їх 

відстоювання. По-третє, будь-яка модель передбачає сукупність взаємодій між 

внутрішнім та зовнішнім. Модель та її внутрішнє наповнення існують та 

функціонують у певному зовнішньому середовищі, яке здійснює вплив, 

скеровує вектор її функціонування, створює непередбачені, а інколи і кризові, 

ситуації, в силу своєрідності і динаміки. Зовнішнє середовище також може 

змінитися під впливом моделі. Таким чином, модель – це єдність об'єктивного і 

суб'єктивного, загального і конкретного, впорядкованого, абстрактного та 

функціонального. Це динамічна структура, що з'єднує владні повноваження 

місцевого самоврядування та громадянську самоорганізацію населення. 

Найбільш важливими вимогами до моделі є її дієвість, раціональність, 

ефективність, динамічність та стійкість. 

 Але в будь-якому випадку модель - це всього лише формалізована логічна 

схема, яка має коригуватися реаліями, що відображають різноманітність 

місцевого самоврядування. Непродумане застосування певної моделі місцевого 

самоврядування без аналізу дійсності загрожує спрощенням та викривленням 

реальності. У даному випадку, мова йде про місцеве самоврядування, державне 
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управління та певні правові процеси, таким чином поняття «модель» в 

нормативних правових актах найчастіше вживають для того, щоб визначити 

існування різноманітності одного і того ж політико-правового явища [97, с. 

112-124.]. 

Учені не дійшли чіткої згоди щодо кількості моделей, навіть більше як у 

зарубіжній так і у вітчизняній літературі, присвяченій питанням організації 

місцевої влади, немає чіткого розмежування між поняттями поняття «місцеве 

самоврядування» та «місцеве управління». Одні дослідники вважають ці 

поняття синонімами, а інші - припускають їх протиставлення, тобто під 

місцевим управлінням розуміють органи, які призначаються з центру і 

представляють на місцях державну адміністрацію, а під місцевим 

самоврядуванням – місцеві представницькі органи. Суперечливість взаємин між 

місцевою і державною владою призвело на практиці до розвитку різних систем 

або ж моделей місцевого самоврядування. Так, на думку В. Є. Чиркіна існують 

три базові моделі місцевого самоврядування, а саме: англосаксонська 

(Великобританія, США, Канада, Нова Зеландія та ін.), континентальна 

(Франція, Нідерланди, Чехія, Хорватія та ін.), іберійська (Іспанія, Бразилія, 

Португалія, та ін.) [120]. Н.А. Ємельянов виділяє: англосаксонську; 

континентальну, або французьку; змішану, або гібридну (Німеччина, Австрія, 

Японія), а також радянську (Китай, КНДР, Куба) моделі. 

Існують окремі роботи узагальнюючого характеру, які надають інші 

трактування моделей місцевого самоврядування, їх класифікації. В.Н. Іванов та 

В.І. Патрушев, виділяють сутнісну, функціональну, організаційно-структурну, 

матеріально-фінансову і правову моделі місцевого самоврядування [40, с. 26]. 

А.І. Черкасов вважає, що характер структури місцевого самоврядування, а 

звідси і функціональна структура в залежності від взаємовідносин держави і 

місцевого самоврядування дають за кордоном три основні моделі:  

- «модель партнерства»: Держава і місцеве самоврядування виступають 

партнерами в здійсненні інтересів місцевої громади (США, Швейцарія, 

Голландія та ін.); 
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- «агентська модель»: Місцеве самоврядування розглядається як агент 

держави і таким чином визнається домінуюче значення держави (як правило, в 

більшості країн існує змішана модель, яка об'єднує ознаки названих двох 

моделей); 

- «модель взаємозалежності»: відносини держави і місцевого 

самоврядування визначаються в кожному випадку реальним співвідношенням 

ресурсів і засобами тиску (економічними, соціальними, особистісними і іншими 

факторами) [119]. 

Спроба подолати такий односторонній підхід зроблена Є.С. Шугріною. 

Спираючись на регіональне законодавство, вона послідовно аналізує правові та 

територіальні основи місцевого самоврядування, формування структури 

місцевого самоврядування, форми безпосередньої участі населення в місцеве 

самоврядування, економічні та фінансові основи місцевого самоврядування, 

гарантії місцевого самоврядування і відповідальність органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування, повноваження органів місцевого самоврядування на 

окремих територіях. 

Спираючись на міжнародний досвід, Є.С. Шугрина виділяє декілька 

моделей місцевого самоврядування, керуючись таким критерієм як форма 

представницької демократії. Дані моделі характерні для муніципалітетів саме у 

містах. Форма «рада – координатор» відображає прагнення до демократизації 

муніципального самоврядування, до усунення корупції, неефективного та 

авторитарного правління. Координатор має бути політично нейтральним 

професіоналом у сфері громадського управління. Він призначається на посаду і 

звільняється радою, яку вибирає населення території. Форма «сильна рада – 

слабкий мер» характеризується обмеженням прав мера та контроль його 

діяльності. Зазвичай, за мером закріплюються представницькі функції. 

Основний обсяг повноважень у сфері управління, адміністрування, 

господарських і фінансових питаннях має рада. Форма «сильний мер – рада». 

Специфіка даної моделі полягає у тому, що мера безпосередньо обирає 

населення. Мер самостійно вирішує багато поточних питань і має право вето на 
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рішення ради, яке подолати можливо лише більшістю голосів. Комісійна 

форма. Дана модель не передбачає наявність вищої посадової особи, рішення 

приймає комісія, члени якої виборні. Основною перевагою моделі є відсутність 

поділу влади, який зазвичай призводить до уповільнення прийняття рішень та 

конфлікту інтересів. Недоліком може бути, відсутність необхідного досвіду, 

відстоювання комісіонерами інтересів тільки своїх відділів, дестабілізація і 

безконтрольність, відсутність співробітництва серед членів комісії [129]. 

Різноманітність підходів до трактування природи місцевого 

самоврядування в категоріально-понятійному апараті та теорій. Можна 

виділити дві ключові теорії: господарську та державницьку. «Господарські» 

теорії просувають ідею, що сутність місцевого самоврядування має 

господарський характер, а не ґрунтується на політичній природі. Сутність 

самоврядування зводиться виключно до суспільно-господарських функцій 

діяльності муніципальних органів адміністративно-територіальної одиниці. 

Прихильники «державницьких» теорій місцевого самоврядування, 

наполягають що концепція неполітичної природи місцевого самоврядування є 

хибною, та акцентують увагу на обґрунтуванні того, що місцеве 

самоврядування – це державна влада особливого роду, публічна влада, яка існує 

поряд з державною. Даний підхід, з одного боку, визнавав специфічні 

особливості місцевого самоврядування, сформульовані в його ознаках, з іншого 

боку – констатував його загальну правову природу з на ряду з державою. 

У радянському законодавстві спиралися саме на «державницькі» теорії, 

постулати яких вплинули на формування радянської моделі місцевого 

самоврядування, яка тривалий час була і в Україні. Місцеве самоврядування 

трактувалося як частина системи соціалістичного самоврядування народу (саме 

як соціалістичне самоврядування народу розуміли і державу). Зокрема, у Законі 

Української РСР «Про місцеве самоврядування в РРФСР» (1991 р.) мова йшла 

про систему організації діяльності громадян, яка існувала поряд із державним 

управлінням. 
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Перш ніж перейти до розгляду основних моделей організації місцевого 

самоврядування доцільно визначитися зі структурою муніципальної системи. 

По-перше, важливу роль грає представницький орган, що забезпечує реалізацію 

законодавчої гілки влади, формування якого здійснюється на виборній основі. 

По-друге, варто звертати увагу на функціональні обов’язки та повноваження 

голови муніципального утворення, керівної посадової особи муніципалітету, 

яка виконує загальну організаційну діяльність органів місцевого 

самоврядування. По-третє, важливим пунктом є наявність та значення місцевої 

адміністрації, яка представляє собою державний орган, що займається 

загальними адміністративними питаннями. Саме ці три основні категорії 

муніципального управління реалізують основний спектр повноважень 

місцевого самоврядування і визначають характер та сутність різних моделей 

місцевого самоврядування. В. Холопов стверджує, що центральна влада, 

природно, прагне контролювати місцеву владу, встановлювати певні межі 

діяльності самоврядування, які закріплюються законом. На характер моделі 

місцевого самоврядування опосередковано впливає форма державного устрою. 

Для прикладу, в унітарних державах контроль за місцевими органами 

найчастіше здійснюють спеціальні представники центральної влади [117, с. 27 - 

28]. 

Характер взаємозв’язків державної та місцевої влади також є вагомим 

чинником при аналізі моделей місцевого самоврядування. Не зважаючи на 

значне різноманіття трактування поняття «модель» місцевого самоврядування, 

детальніше зупинимося на англосаксонській, континентальній та іберійській 

муніципальних системах.  

Англосаксонська модель. Англосаксонський тип місцевого 

самоврядування є одним із найпоширеніших в сучасному світі. Дана модель 

виникла ще за часів правління Вільгельма Завойовника у Великобританії. У той 

час самоврядним громадам була надана широка автономія не тільки у 

виконанні розпоряджень королівських указів, а й у власному правотворчості. 
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Наразі англосаксонська система місцевого управління притаманна 

Великобританії, США, Новій Зеландії, Канаді, Австралії та інших державах. 

Для англосаксонського типу організації місцевого самоврядування 

характерна також відсутність на місцях повноважних представників 

центрального уряду, що регулюють діяльність органів місцевого 

самоврядування. Існують лише виборні органи загальної компетенції, термін 

обрання в усіх адміністративно-територіальних одиницях зазвичай не більш 

трьох років. У малих адміністративно-територіальних утвореннях до ради 

входять 3-5 осіб, у великих – не більше 50 осіб. Функції держави та місцевого 

самоврядування доволі чітко розмежовані: центральний уряд країни та 

підвідомчі йому інституції діють у межах виконання політичних завдань, а всі 

регіональні та локальні управлінські повноваження належать місцевій владі [66 

с. 283 - 289]. 

Якщо коротко підсумувати, то можна сказати, що основними рисами 

англосаксонської муніципальної системи є:  

1) відносна самостійність місцевого самоврядування;  

2) відсутність на місцях уповноважених представників центрального 

уряду, які б координували діяльність муніципальних органів;  

3) незалежність від уряду у вирішенні багатьох питань місцевого 

значення;  

4) відсутність прямого підпорядкування локальних органів місцевої 

влади вищим ієрархічним рівням. 

Незважаючи на загальні особливості англосаксонської моделі, на практиці 

кожна країна, що її використовує, має низку своїх власних особливостей. 

Зокрема, Велика Британія – конституційна монархія, у законодавчій системі 

якої конституційне значення мають законодавчі акти, прийняті парламентом, а 

також судові прецеденти. Незважаючи на колоніальне минуле, Велика Британія 

є унітарною державою, до складу якої входять чотири історико-географічні 

області: Англія, Уельс, Шотландія та Північна Ірландія. Хоча історичний 

розвиток муніципальної системи довготривалий, норми місцевого 
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самоврядування були внесені лише в XIX ст. у відповідний закон «Про 

муніципальні корпорації» (1835 р.). Цим актом була легалізована своєрідна 

система рад, на які покладалася відповідальність за правопорядок, а також 

надавалося право приймати правові акти – «by law». У результаті розвитку 

місцевого самоврядування була проведена реформа місцевого самоврядування 

1888 р. Від того часу модель місцевого самоврядування передбачала утворення 

рад графств та міст. Найбільшу кількість повноважень мали муніципальні 

міські ради , а найменшу – сільські. Подальший розвиток місцевого управління 

дав зрозуміти, що поділ інтересів місцевих влад міського та сільського рівня 

був помилковим [80, С. 26 - 32]. 

У XX ст. парламент на законодавчому рівні повністю реформував систему 

місцевої влади. Були прийняті Законодавчий акт про місцеве управління 

Лондона (1963 р.), Законодавчі акти про місцеве управління для Англії та 

Уельсу (1972 р.), для Шотландії (1973 р.), для Англії поза межами Великого 

Лондона та Уельсу (1974 р.), Акт про землю і плануванні місцевого уряду для 

Англії та Уельсу (1980 р.). Акт про місцеве самоврядування у 1993 р. чітко 

визначив порядок виникнення, структуру, апарат, а також інші адміністративні 

та фінансові умови діяльності місцевих органів. Будь-яка дія органу місцевого 

самоврядування, що виходить за визначені законом рамки, є перевищенням 

повноважень, і визнається недійсною. Саме цей документ значною мірою 

визначив механізми та сутність контролю за діяльністю місцевої влади. У 

2000 р. відбулося посилення децентралізації місцевого управління, завдяки 

передачі частини повноважень та ресурсів. Також місцеве самоврядування було 

уніфіковане та розділене на три рівня, відповідно до компетенції: регіони, 

графства (counties) і міста-графства (cities), міста (towns – колишні селища, 

міста, округу). Даний крок не був пов'язаний зі зміною меж існуючих 

адміністративно-територіальних одиниць, а лише уніфікував найменування і 

статуси. З 2004 р. встановлюється п'ятирічний термін для виборних рад на всіх 

рівнях місцевого управління. 
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У 2010 р. муніципальна система Великої Британії також зазнала 

трансформацій. Уряд оголосив скасування агенцій регіонального розвитку та 

створення партнерських відносин між місцевими підприємствами в рамках 

бюджету Сполученого Королівства. Значна кількість агенцій з регіонального 

розвитку реорганізувалися у формат неурядових рад лідерів місцевої влади та 

почали діяти як добровільні регіональні об'єднання для керівників місцевих 

органів влади, що фінансуються з місцевих бюджетів. Скасування агентств 

регіонального розвитку розцінювалося органами місцевого самоврядування, які 

мають стратегічний авторитет у великих містах Англії, як ущільнення їхніх 

повноважень [144].  

Політичні течії у Шотландії та референдум 2014 р. змусили уряд у 

подальшому визначити шість основних напрямків децентралізації: 

1) полегшення бюрократичних процедур; 

2) посилення автономію громад у прийнятті власних рішень; 

3) зростання місцевого контролю над державним фінансуванням; 

4) підвищення різноманітності наданих суспільних послуг; 

5) підвищення відкритості уряду для громадського нагляду; 

6) посилення підзвітності місцевому населенню. 

Ключові пункти реформування місцевого самоврядування полягають у 

зміні порядку встановлення загальних повноважень місцевого самоврядування, 

трансформації системи фінансування органів місцевого самоврядування, 

скасування комітету зі стандартів на рівні муніципалітетів, перерозподіл 

повноважень у сфері регіонального розвитку, встановлення права громади на 

конкуренцію. На думку британських експертів, на місцеве самоврядування 

можуть вплинути скорочення бюджету, посилення соціального навантаження 

на місцеві бюджети внаслідок демографічних змін та міграційних процесів, 

комплексне реформування системи державного управління, а також 

загострення напруженості між північними та південними регіонами країни 

[148]. 
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Реформи муніципальної системи є абсолютно нормальним явищем для 

Великої Британії. Адже постійний конфлікт інтересів між місцевою та 

центральною владою – характерний компонент даної моделі. Особливо гостро 

конфлікти інтересів проявляються у питаннях контролю. У країнах із 

англосаксонською моделлю у зв’язку з відсутністю представників центру на 

місцях, контроль здійснюється, зазвичай, непрямим шляхом – через центральні 

міністерства або через суд. Така форма перевірки майже не поширюється на 

доцільність рішень місцевих рад, а обмежується перевіркою законності рішень, 

прийнятих муніципалітетами [123]. 

Аналіз реформи з точки зору інтересів місцевих громад дозволяє 

підкреслити необхідність наявності на державному рівні законодавчих та 

інституційних механізмів, що гарантують місцевому самоврядуванню 

стабільність і послідовність у відносинах з державою. Великобританія, 

незважаючи на тривалу історію розвитку місцевого самоврядування, 

систематично шукає шляхи вдосконалення цих механізмів. Характерна риса 

британського підходу до визначення ролі місцевого управління полягає в тому, 

що з одного боку, воно подібне публічним корпораціям, але разом із тим чітко 

регламентоване правовим полем. Тому будь-яка дія місцевого органу має бути 

виправдана посиланням на відповідний акт парламенту, інакше його дії можуть 

трактуватися як незаконні [91]. 

Цікавим прикладом варіації англосаксонської моделі є місцеве 

самоврядування США, що має низку відмінностей від Британської 

муніципальної системи. Сполучені штати Америки – це федерація, в 

Конституції якої є лише певні згадки про місцеве самоврядування. Кожен 

суб'єкт федерації має право вибрати найбільш прийнятний і відповідний для 

себе варіант діяльності його місцевих органів. У конституціях практично всіх 

50 штатів містяться положення, присвячені організації та діяльності 

муніципалітетів, тому можна зробити висновок про те, що питання, пов'язані з 

організацією місцевого самоврядування на тій чи іншій території, уповноважені 

вирішувати штати, а не федеральний уряд, і, фактично, США має 50 варіацій 
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взаємодії центральної влади та місцевого управління. Важливим елементом 

правового статусу місцевих органів в США є муніципальні хартії. В 

американському праві часто розрізняють два трактування терміна «хартія». 

Його вузьке трактування має на увазі єдиний документ, який об'єднує всі 

норми, які регламентують діяльність конкретного муніципалітету. Широке 

трактування включає в себе всю сукупність законів штату, що регулюють 

діяльність відповідного муніципального підрозділу, навіть якщо вони не зібрані 

в один документ.  

Вперше право муніципалітетів брати і змінювати свої хартії було 

закріплено в конституції штату Міссурі в 1875 р. Зараз лише 6 штатів з 50 не 

передбачають для своїх муніципалітетів хартії самоврядування. Використання 

хартій самоврядування в США має велике значення і є досить привабливим. 

По-перше, хартії уособлюють суть самоврядування як можливості 

самоорганізації і саморегулювання, по-друге, вони стимулюють інтерес 

громадян до місцевого управління і їхньої участі в його реалізації, стимулюють 

розвиток громадянського суспільства. По-третє, хартії гарантують плюралізм 

форм місцевого самоврядування, дозволяють населенню обирати прийнятні для 

нього форми місцевого урядування. Незважаючи на диференціацію територій, 

наявності особливостей кожного штату, внутрішня структура хартій, коло 

питань, яке вони охоплюють, є достатньо однорідним [6]. 

Спираючись на муніципальне різноманіття в США, В.А. Переходов групує 

дану диверсифікацію в три основні моделі: модель координуючої влади, модель 

стримуючої влади та модель пересічної влади. 

Якщо розглядати модель координуючої влади, повноваження федеральних 

органів та органів штатів чітко та жорстко розмежовані. Органи місцевого 

самоврядування входять в структуру органів влади штатів і залежать від них. У 

рамках цієї моделі діє так зване «правило Діллана». Відповідно до нього, будь-

який справедливий, логічний, істотний сумнів у наявності певного 

повноваження або доцільності рішення трактується судами проти органів 

місцевого самоврядування. Теоретично штати, які використовують цю модель 
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на практиці, можуть навіть розпускати органи місцевого самоврядування, проте 

на практиці цього не відбувається [145]. 

Модель стримуючої влади можна візуалізувати у вигляді трьох 

концентричних кіл, найбільше з яких – федеральні органи влади, середнє – 

органи влади штатів, а мале коло – місцеве самоврядування. У даній системі 

федеральні органи виступають у ролі ключових гравців та визначають систему 

організації місцевого самоврядування. Муніципалітети зазвичай є 

формальними виконавцями волі федерального уряду та його суб'єктів, таким 

чином місцеві органи влади у даній системі не відчувають себе повноправно 

самостійними учасниками політичних, економічних і соціальних процесів, що 

відбуваються в регіоні. 

Модель пересічної влади є найбільш демократичною і децентралізованою 

в США на даний момент. Федеральні органи державної влади, органи влади 

штатів і органи місцевого самоврядування практично незалежні один від 

одного. У даній системі вони виступають в якості партнерів, у випадку, якщо їх 

інтереси перетинаються, то діють спільно. За умови, якщо конфлікту інтересів 

немає, вони вільні від впливу один одного та діють незалежно. Разом з тим, 

федеральна влада посилює до себе лояльність муніципалітетів шляхом надання 

федеральних позики, дотацій, федерального гарантування позик, які отримують 

муніципалітети з інших джерел [75, с 23-26]. 

Враховуючи цей факт, можна зробити висновок, що місцеве 

самоврядування США є менш децентралізованим, порівняно із Британією, 

навіть не зважаючи на той факт, що обидві країни використовують 

англосаксонську муніципальну систему. Отже, повноваження органів місцевого 

самоврядування в державах з англосаксонською моделлю місцевого управління 

спирається на принцип «позитивного» регулювання, тобто органи місцевого 

самоврядування можуть здійснювати дії, які напряму визначені законом. 

Функції муніципалітетів, межі самостійності місцевих органів влади становлять 

предмет централізованого правового регулювання. В іншому випадку акти 
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місцевої влади вважаються вчиненими з перевищенням повноважень і будуть 

визнані недійсними судом. 

Континентальна модель. Континентальна (європейська, французька) 

муніципальна система характерна для держав, які тяжіють до централізації. За її 

основу була взята система місцевого самоврядування Франції. Дана модель 

відрізняється підпорядкованістю органів місцевого самоврядування різних 

рівнів та передбачає участь місцевих органів у формуванні загальнодержавної 

влади [94, с. 217 - 218]. 

Основні риси, притаманні цій моделі – це поєднання місцевого 

самоврядування і місцевих адміністрацій (органів державної влади місцевого 

рівня), виборності і призначення, певна ієрархія системи управління, у якій 

місцеве самоврядування є нижчестоящою ланкою в порівнянні з вищестоящою 

державною, обмежена автономія місцевого самоврядування, наявність на 

місцях спеціальних державних уповноважених, контролюючих органи 

місцевого самоврядування [46]. 

Яскравим прикладом втілення такої моделі виступає Франція. Франція – це 

унітарна держава з доволі високим ступенем централізації, але з доволі багатою 

історією місцевого самоврядування. Перші зародки муніципалітетів були в 

XI ст. В епоху середньовіччя феодали мали надзвичайні повноваження у своїх 

провінціях, тому конфлікти інтересів із королівською владою були буденним 

явищем. З XI по XVIII ст. вся політика центральної влади будувалася для 

досягнення однієї мети: зруйнувати владу феодалів, спираючись на великі 

міста, які отримували від монарха певні елементи самоврядування. Після 

революції 1789 р. утворилося три рівня влади: центр, департаменти, комуни. 

Авторитарний режим Наполеона ввів певні нововведення в систему управління. 

Було введено пост префекта. Префект – представник державної влади на місці, 

який призначався центральною владою і приймав рішення від імені держави. З 

середини 50-х рр. у Франції стали з'являтися нові адміністративно-

територіальні одиниці – регіони, тобто об'єднання декількох департаментів. 

Варто зазначити, що при цьому департаменти як такі не зникли. 
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Адміністративно-територіальний поділ Франції тепер складається із центру, 

22 регіонів, понад 100 департаментів та близько 36 тисяч комун. 

Однією з особливостей системи місцевого управління у Франції було 

поєднання державного і місцевого управління в межах одних і тих же 

адміністративно-територіальних одиниць. У даний час регіони, департаменти та 

комуни відносяться до системи місцевого управління. Основна проблема даної 

системи полягає у відсутності чіткого та зрозумілого розмежування 

повноважень між державою і виборними органами місцевого самоврядування. 

Контроль за законністю будь-якого рішення муніципальної ради здійснював 

префект, а з 1982 р. – комісар Республіки. 

Однією із переваг французької системи управління є досконалий опис 

компетенції державної служби. У країні не виділяють муніципальну службу, 

вона розглядається як різновид державної. У Франції існує три типи державної 

служби: державна служба верхнього ешелону; державна служба на рівні 

територій (місцева державна служба) та служба в системі охорони здоров’я 

[50]. 

Змішана модель місцевого самоврядування. Змішана або гібридна 

модель характеризується наявністю спільних рис як англосаксонської, так і 

континентальної муніципальної системи. Основною характеристикою гібридної 

моделі є поєднання достатньо автономного місцевого самоврядування на 

низовому територіальному рівні та державного управління на більш високому 

рівні. Змішана модель місцевого самоврядування функціонує в Німеччині, 

Австрії, Японії, у деяких постсоціалістичних країнах і країнах, що 

розвиваються. У рамках даної моделі у деяких ланках місцевого 

самоврядування виборний орган може бути одночасно представником 

муніципального управління і державної адміністрації [96]. 

Розглянемо для більш ґрунтовного розуміння сутності гібридної моделі 

муніципальну систему Федеративної республіки Німеччина. Це федеративна 

держава, тому основна схема структури державного управління включає в себе 

три незалежні рівні: федеральне управління, земельне управління, комунальне 
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управління. Кожен з цих рівнів має власне автономне і чітко окреслене коло 

завдань. Але, не дивлячись на високий ступінь регіоналізації, проблем із 

державною цілісністю Німеччини не виникає. Вона забезпечується за 

допомогою чіткої структури та кількох ключових факторів: 

1. Існує загальнодержавний правопорядок, регульована в масштабі 

всієї федерації державна служба, загально федеральна економічна система, 

загально федеральний адміністративний устрій. 

2. Комунальне управління розділяється на три рівні: громадівське, 

районне, над районне.  

3. Органи місцевого самоврядування зобов’язані виконувати 

покладені на них державні завдань під власну відповідальність.  

4. Місцеве самоврядування захищене конституційно-правовими 

гарантіями трьох видів, тобто: інституційні гарантії, конституційно-правові 

гарантії в сфері фінансових відносин, конституційно-судові гарантії правового 

захисту. 

У землях, округах, громадах народ повинен мати представництва, які 

створені шляхом загальних, прямих, вільних і таємних виборів. У громадах 

збори громади може замінювати виборний орган. Самоврядування як форма 

організації принципово недоторканною. Громадам надано право вирішувати 

місцеві питання в рамках закону під їх власну відповідальність. Об'єднання 

громад в рамках їх законної сфери діяльності також мають право бути 

відповідно до закону. Разом з тим, вона не охоплює гарантію недоторканності 

кожної окремо взятої громади.  

Громади є головними суб’єктами комунального управління. Важливим 

моментом є чітка пріоритетність завдань, яка стоїть перед місцевим 

самоврядуванням. Завдання поділяються на власні та делеговані. До власних 

відносяться як обов'язкові, так і добровільні. Обов'язковими задачами є такі, що 

запропоновані органам управління громад в законодавчому порядку. До них 

відносяться: будівництво та експлуатація шкільних будівель, пожежна безпека, 

будівництво та експлуатація муніципальних доріг, благоустрій, тощо. 
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Добровільними завданнями можна вважати створення об'єктів соціально-

культурного призначення (бібліотеки, місцеві музеї, спортивні майданчики, 

будинки престарілих та ін.). 

Варто зазначити, що якщо обов’язкові завдання не виконані, то 

добровільно взяті зобов'язання не підлягають виконанню. Тобто, не можна 

почати будівництво театру, поки не вирішені питання пожежної охорони 

території. Делеговані доручення надають муніципалітетам відтінок 

адміністративних органів управління, які займаються вирішенням 

загальнодержавних задач [127]. 

Однією із різновидностей гібридної моделі можна вважати іберійську 

муніципальну систему. Вона поширена у Бразилії, іспаномовних країнах 

Латинської Америки, хоча в самій Іспанії цієї системи немає. Ця модель має 

певні схожості з гібридною системою, але в той же час має виразні особливості. 

Вона характеризується найменшою свободою місцевого самоврядування, 

значними повноваженнями органів влади на місцях та сильним втручанням у 

справи муніципалітетів, особливо у питаннях фінансового забезпечення. У 

країнах Латинської Америки роль представників центру є дуже великою. 

Населення обирає раду і головну посадову особу даної адміністративно-

територіальної одиниці (алькальда, префекта, мера), інколи обирають колегію 

посадових осіб. В деяких країнах головна посадова особа обирається не 

населенням, а радою [92]. 

Як підсумок, додамо, що кожна модель має свої переваги та недоліки, але 

кожна держава реформує систему місцевого самоврядування у зв’язку з 

викликами часу, не зважаючи на характер моделі.  

Моделі місцевого самоврядування зарубіжних країн сформувалися під 

впливом різноманітних чинників: природно-географічних умов, історичного 

розвитку, особливостей етнорелігійного складу населення, демографічної 

ситуації, специфіки розвитку економіки тощо. Як відомо, публічна влада в 

процесі еволюції суспільства матеріалізується в інститутах і установах, що 

виникають із потреб суспільного розвитку. 
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Таким чином, «муніципальна» влада або ж органи місцевого 

самоврядування є тією формою влади, що зазнає трансформацій постійно та 

найбільш динамічно. Формування систем місцевого управління найчастіше 

пов'язане з двома громадськими проблемами: з одного боку, так званої 

«вертикальної» організацією державної влади, а з іншого – її взаємозв'язками з 

громадами та місцевим населенням різних адміністративно-територіальних 

утворень. Основною ознакою місцевого самоврядування у наш час є його 

децентралізований характер. Не залежно від моделі муніципальної системи, 

процеси децентралізації притаманні усім без виключення демократичним 

країнам [118]. 

При цьому одним із найважливіших принципів організації і діяльності 

органів самоврядування є їх підпорядкованість і підконтрольність місцевому 

населенню, яке їх формує. В умовах сучасного темпу розвитку соціально-

економічної сфери, нових технологій та переоцінки системи цінностей, 

населення потребує швидкого прийняття важливих управлінських рішень 

локального та регіонального характеру, що можливо реалізувати лише завдяки 

ефективній системі місцевого самоврядування. Також суспільство 

європейських країн наразі зазнає переоцінку цінностей та пріоритетів, тому 

опосередкованої ролі «спостерігача», яка була притаманна раніше, особливо 

соціалістичним країнам, громадянам більше не достатньо. 

Переходу від авторитаризму до демократичної системи зазнали усі країни 

постсоціалістичного простору. Країни Східної та Центральної Європи у 90-х рр. 

минулого століття розпочали довготривалу політичну трансформацію. 

Частково вона виражалася у формі адміністративної та політичної 

децентралізації. Перед урядами поставало завдання ефективно розвинути 

потенціал органів місцевого самоврядування в доволі ущільнені строки, 

сприяти розширенню повноважень місцевого самоврядування в 

адміністративних та політичних процесах регіонального рівня [89]. Розглянемо 

це на конкретних прикладах. 
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Процеси децентралізації у Польщі. Постсоціалістичний період переходу 

Польщі до демократії розпочався із децентралізації влади. У 1990 р. органам 

місцевого самоврядування (муніципалітетам) було передано значну частину 

повноважень та доходів. Незважаючи на значні проблеми недофінансування, 

муніципальна реформа була визнана успішною та впоралася із покладеними на 

неї завданнями. З її допомогою трансформувалися не лише організаційно-

функціональні функції місцевого самоврядування, змін зазнав і 

адміністративно-територіальний устрій країни. Це було доволі спірне питання, 

тому навіть під час реалізації реформи виникали певні вагання.  

У 1975 році комуністичною партією були скасовані округи та великі 

провінції. Їх замінили на 49 невеликих провінцій для посилення державної 

централізації. Провінційна адміністрація напряму залежала від центральної 

влади, повністю втратила довіру з боку населення через бездіяльність, 

бюрократію та комуністичну ідеологію. Таким чином, реформа 1990 р. була 

необхідним викликом того часу, адже, з одного боку, її вимагало населення, з 

іншого – вона була необхідна самій владі, щоб гармонізувати розвиток країни, 

та врегулювати діяльність місцевого управління в рамках норм та практик 

Західної Європи. Це був перший крок до повернення округів, відновлення 

структури польського державного управління, повернення до власної історико-

культурної ідентичності, яка формувалася протягом сотень років. 

Найважливішим досягненням 1990 року стало прийняття Сеймом Закону «Про 

місцеве самоврядування» [143]. 

Однак, як показала практика, для досягнення основних цілей, особливо в 

галузі надання адміністративних послуг, даних кроків було замало. Таким 

чином, у 1999 р. відбулася реформа державної адміністрації, що суттєво 

відрізнялася від реформи 1990 р. більшим масштабом та структурно-

функціональними змінами. Друга хвиля змін була значно складнішою, оскільки 

радикальну трансформацію територіального поділу держави і реорганізацію 

фрагментарної системи центрального урядового адміністрування потрібно було 

гармонійно інтегрувати у ключові завдання децентралізації. До 1999 р. існувало 
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49 центральних провінцій та 2489 самоврядні муніципалітети із 

268 адміністративними регіонами. Також існувало понад 40 так званих 

спеціальних адміністрації, 11 місцевих відділень центральних міністерств та 

відомств, які функціонували у власних територіальних підрозділах. Реформа 

вимагала ліквідувати 49 провінцій, адміністративні райони, спеціальні 

адміністрації та встановити замість них 16 великих округів (воєводств), які 

мали б як власне самоврядування, так і представництва центральних урядових 

адміністрацій, а також 373 самоврядних округів. Реформатори залучилися 

підтримкою західної міжнародної спільноти, яка надавала підтримку реалізації 

польських кейсів у сфері місцевого управління. Європейські ідеології 

децентралізації та місцевого самоврядування поступово інтегрувалися у ідеї та 

досвід ключових політичних гравців країни, які мали безпосередній або 

опосередкований вплив на хід реформи. Ключовими пріоритетами у сфері 

розвитку місцевого самоврядування стали: 

1. посилення децентралізації у сфері регіонального управління; 

2. розширення механізмів розвитку громадянського суспільства, 

демократії та суспільного контролю; 

3. збільшення ефективності діяльності установ, які надають 

адміністративні послуги населенню на місцевому рівні; 

4. оптимізація бюджетної сфери на регіональному рівні; 

5. підвищення кваліфікації та компетенції працівників сфери 

місцевого управління та проведення якісної інформаційної та просвітницької 

кампанії; 

6. удосконалення інструментів реалізації політики розвитку регіонів; 

7. створення соціальних ліфтів та можливостей розвитку політичної 

еліти від муніципального провінційного уряду до національного рівня; 

8. адаптація територіальної організації влади країни до стандартів 

Європейського Союзу. 

У зв’язку із послабленням впливу комуністичної партії, обертів почали 

набирати специфічні ідеології, групи інтересів та політичні сили, які так чи 
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інакше прагнули здійснити вплив на реформу. Зокрема, важливу роль зіграли 

неотрадиціоналісти, які вимагали повернення Польщі до традиційної історичної 

структури управління. Ідеологами цього напрямку округи розглядалися як 

«малі» батьківщини «з власною культурною ідентичністю», які заслуговували 

право на самоврядування, що в подальшому повинно було дати поштовх для 

оновлення громадянського суспільства. Ініціаторами неотрадиціоналізму були 

державні чиновники та науковці, який довгий час працювали над проблемою 

децентралізації та реформи публічної адміністрування. Прихильники даного 

руху підтримували широку адміністративну, політичну та фіскальну 

децентралізацію, за умови повернення до принципів, які підтримувалися 

Католицькою Церквою. Деякі із цих принципів дійсно ввійшли до сучасної 

польської системи і навіть задекларовані у преамбулі конституції. 

Іншою ідеологією, яку розділяли політичні діячі правлячої коаліції, був 

неолібералізм. На початку перехідного періоду неолібералізм був головною 

ідеологією переходу від постсоціалістичного ладу до демократії та 

європейського шляху розвитку. На думку неолібералів, країна потребувала 

стабілізація, тобто скорочення державних субсидії та обмеження дефіциту 

бюджету, лібералізацію торгівлі, приватизація та повного переходу на ринкову 

економіку. Вважалося, що такий курс зазнає жорсткої критики, бо відповідно 

до нього реформи мали бути болючим, але швидким процесом, після якого 

економіка стабілізується, а темпи розвитку зростуть. Плани швидкої 

перебудови польської економіки відомі як «шокова терапія». Лешек 

Бальцерович разом з іншими неолібералами восени 1998 р. розпочав роботу над 

чотирма великими реформами, серед яких була і реформа державного 

управління. Неоліберали тісно пов'язали реформування державного управління 

з фіскальною політикою. Така ідея призвела до серйозних негативних наслідків 

тому, що фіскальна децентралізація не була реалізована повною мірою. Тому в 

2000 р. реформатори загалом визнали підхід недосконалим та для досягнення 

консенсусу якомога швидше, пропонуючи загальні, неточні рішення і 

модифікації. Поспішність дій не принесла бажаних результатів. Усунення 
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старої комуністичної системи було ключовим пріоритетом для реформаторів. 

Декомунізація адміністративного апарату і передача повноважень на місця – це 

були ключові пункти адміністративної децентралізації [136].  

Остаточно реформа вступила в дію з 1 січня 1999 р. Було впроваджено 

триступеневу систему територіальних утворень: гміна, повіт, воєводство, 

замість двоступеневої. Польща поділяється на 16 воєводств, 379 повітів та 

2478 гмін. Варто зазначити, що повноваження локального та регіонального 

рівня місцевого самоврядування, тобто повіту і воєводства, чітко сформовані у 

відповідний перелік та офіційно закріплені відповідними нормативно-

правовими документами та законами Польщі. Спостерігається принципова 

відмінність компетенції регіонального та локального самоврядування, залежно 

від територіального масштабу управління. Зокрема, на регіональному рівні 

залишилися такі повноваження:   

• впровадження політики Ради Міністрів у воєводство; 

• забезпечення співпраці між усіма органами державного управління в 

надзвичайних ситуаціях (стихійні лиха, катастрофи); 

• створення умов для економічного розвитку, включаючи ринок праці в 

регіоні; 

• розвиток соціальної  інфраструктури;  

• підтримка та проведення заходів підвищення якості освіти регіоні 

• підтримка розвитку науки, сприяння колаборації наукових досліджень 

та бізнесу, розвиток інновацій; 

• сприяння розвитку громадянського суспільства та національно-

патріотичного виховання.  

На сьогоднішній час польська система місцевого самоврядування близька 

до української, але має ряд відмінностей щодо взаємозв’язків між регіональним 

та локальним рівнями. Зокрема, ради лобіюють спільні інтереси територіальних 

громад, а воєводи, фактично, є основними представниками виконавчої влади та 

мають широкі повноваження щодо контролю за роботою гмін, переважно у 

сферах виконання бюджету. Важливим аспектом трансформації територіальної 
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організації влади у Польщі була бюджетна децентралізація та фінансова 

автономія громад. Було використано принцип субсидіарності, який заперечував 

ієрархічну залежність між адміністративно-територіальними утворенням різних 

рівнів. Децентралізація - це передача влади та ресурсів від центрального до 

місцевого самоврядування. Проте ступінь децентралізації в державі може бути 

також збільшений шляхом зміни відносин між центральною та місцевою 

владою шляхом залучення додаткових ресурсів та збільшення ефективності 

власної діяльності. Зростання економічного потенціалу та довіри до місцевого 

самоврядування в Польщі відбулося не лише завдяки передачі повноважень з 

центрального рівня, а й завдяки чітким стратегіям розвитку самих органів 

місцевого самоврядування та залученню громадськості.  

 Розвиток місцевого самоврядування сприяв трансформації місцевих еліт. 

Політична монополія єдиної партії, була повністю ліквідована. Поява місцевих 

еліт була індикатором змін у організації суспільства, що почало розуміти сферу 

проблем та інтересів певної громади, формувати структуру спільних місцевих 

інтересів. Довготривале ієрархічне підпорядкування місцевої влади, на даному 

етапі вже не є актуальним, але воно залишилося у свідомості населення. 

Місцеві органи влади все ще сприймаються як елемент національної системи 

управління, підпорядкований вищим органам влади, хоча насправді це не так. 

Таким чином, населення часто схильне довіряти чиновникам центрального 

уряду більше, ніж органам місцевого самоврядування. Також у процесі 

реформи важко було змінити систему поглядів населення. Як приклад, рішення 

центральної адміністрації вважалися більш престижними, ніж рішення 

місцевого самоврядування. Трансформація елементів менталітету населення – 

була набагато важчою, аніж адміністративна чи фіскальна реформа [26]. 

Децентралізація у Словаччині. Словаччину можна вважати однією із 

найменш децентралізованих. Після проведення демократичних виборів на 

національному рівні в Чехословаччині у червні 1990 р. автономні органи 

місцевого самоврядування були створені законом, а перші муніципальні вибори 

відбулися в листопаді 1990 р. Органи місцевого управління вважалися 
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самоврядуванням зі слабкою автономією. Подібно до Угорщини, для 

Словаччини був характерний процес фрагментації, і в даний час збереглися 

2881 місцева громада. Їхні витрати становили близько 7% державних видатків. 

Це один із найнижчих показників у Європі на той час. 

За законом органи місцевого самоврядування були зобов'язані надавати не 

лише базові адміністративні послуги, а й забезпечувати благоустрій території, 

сортування відходів, забезпечення якісною питною водою, освітленням, 

підтримка стану муніципальних доріг, тощо. Муніципальні органи влади мали 

чотири основних джерела надходжень бюджету: податки, неподаткові 

надходження, такі як доходи від підприємницької діяльності, адміністративні 

збори, трансферти центрального уряду та позики. Витрати органів місцевого 

самоврядування значно зменшувалися за рахунок коштів центральної уряду, 

який фінансував 8 регіональних та 79 районних територіальних утворень. На 

регіональному рівні здійснювалася координація та забезпечення таких сфер, як 

початкова і середня освіта, культура, соціальна допомога, протипожежна 

безпека та ліквідація надзвичайних ситуацій. Зазначимо, що регіональні органи 

державного управління мали тісні контакти з Міністерством внутрішніх справ. 

Основне завдання муніципалітетів полягає у забезпеченні розвитку їх 

територій та потреб їхніх громадян. Основні обов'язки та функції місцевого 

самоврядування включають: адміністрування комунальної власності; 

підготовка та прийняття місцевого бюджету, місцеве оподаткування, контроль 

господарської діяльності на локальних територіях, будівництво та 

обслуговування місцевих доріг, благоустрій територій, дошкільна та початкова 

освіта, забезпечення діяльності місцевої поліції, розробка та затвердження 

документів територіального планування, а також документів щодо розвитку 

окремих сфер місцевого життя.  

Фіскальна децентралізація була пов'язана з передачею частини 

повноважень з боку держави органам місцевого самоврядування у 2002-2004 

роках. Система фінансування муніципалітетів та регіонів набрала чинності у 

2005 році, суть якої полягала у збільшенні доходів місцевих органів влади та у 
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посиленні незалежності місцевого самоврядування. Муніципалітети отримали 

право збору та розпорядження доходами від восьми місцевих податків. 

Регіональний рівень відповідав за розподіл бюджетних коштів у 79 

районних органах державної влади та бюджетних установах. Розподіл 

відбувається на основі норм, які, теоретично, ґрунтувалися на вартості 

суспільних благ або послуг. На практиці, норми мало були пов’язані із 

фактичними витратами. Такий підхід не дозволяв ефективно розпоряджатися 

коштами та сприяв розвитку корупційних схем. У квітні 2000 р. уряд схвалив 

положення для впровадження реформи децентралізації. Суть реформи полягала 

у тому, щоб частину фінансів та ресурсів делегувати нижчим рівням влади. 

Тобто, фактично децентралізація у Словаччині, на відміну від Польщі, почалася 

саме з фінансового, а не адміністративно-територіального аспекту. Органи 

місцевого самоврядування отримали своєрідну автономію і делеговані 

повноваження. Автономні компетенції фінансувалися за рахунок власних 

доходів. При здійсненні делегованих повноважень органи місцевого 

самоврядування були обмежені інституційними нормами центральної влади. 

Якщо фактичне фінансування здійснювалося з використанням коштів місцевих 

бюджетів, відповідне міністерство центральної влади має передати певні 

дотації. 

Доходи для регіонів та муніципалітетів складаються з власних доходів, 

спільних податків та грантів. У 2010 році податки були основним джерелом 

надходжень муніципалітетів. Незважаючи на те, що податкові надходження 

включають належні власні ресурси, такі як місцеві податки, ключовим 

джерелом доходів для муніципалітетів є податок на доходи фізичних осіб. 

Цільові гранти від центрального уряду склали 35% від загального обсягу 

комунальних доходів. Надходження від податків у регіонах у 2010 році 

становили 47% загальних надходжень до регіональних джерел (75% від ПДФО 

та 25% від податку на транспортні засоби), тоді як цільові гранти становили 

45%. [139]. 
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Реформа місцевого самоврядування в Угорщині. Угорщина була однією 

з перших країн, які здійснили перехід від планової до ринкової економіки. Як і 

Польщі, їй довелося реформувати систему урядування. Перший крок у 

напрямку реформи було здійснено у 1990 р., а саме – прийнято 

фундаментальний закон, який модернізував місцеві органи влади за зразком 

Європейської хартії Ради Європи. Скасовано 1523 місцевих рад, мета яких 

полягала у забезпеченні реалізації наказів центральних державних органів. 

Закон про місцеве самоврядування зменшив вплив 19 регіональних органів, 

надавши повноваження місцевим радам, зокрема громадянам було надано 

право створювати автономні форми самоврядування чи самоорганізації. З 

одного боку, такий процес був зумовлений зрозумілими політичними ідеями 

позбутися рудиментів старої системи, але з іншого боку, він призвів до 

надмірної фрагментації. Як результат, після реформи утворилося близько 

3200 громад з відповідними органами самоврядування, з яких близько 

1670 мають менше 1000 жителів. 

Дефіцит ресурсів у місцевих бюджетах створює значні перешкоди для 

покращення спроможності громад у таких питаннях, як охорона довкілля, 

благоустрій, тощо. Фінансова система Угорщини була високо централізованою 

протягом усього комуністичного періоду. Органи місцевого самоврядування, в 

основному збирали податки для держави, але у зв’язку із централізованим 

розподілом, вони не покривали власних видатків, які потрібні були для 

наданню населенню якісних послуг. Децентралізація в 1990 році призвела до 

того, що органи місцевого самоврядування отримали у власність значну 

кількість матеріальних ресурсів та право збору власних податків. Не зважаючи 

на це, місцеве самоврядування зберігало залежність від централізованого 

фінансового розподілу (у 1996 році 66% місцевих коштів було отримано від 

центрального уряду). 

Місцеві органи влади мали право стягувати податок на нерухомість, 

муніципальний податок, корпоративний податок та туристичний податок. 

Поточний статут забороняв місцевим органам влади стягувати більше одного 
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податку на місцеві органи влади для певного платника податків, тобто платник 

податку не міг оподатковуватись у більш ніж одній з вищезгаданих податкових 

категорій. На сьогоднішній день, для більшості громад, дохід, отриманий від 

даних категорій податків є недостатнім для задоволення місцевих потреб. 

Фактично, фіскальна децентралізація для Угорщини була більш 

необхідною, аніж адміністративна чи політична. Частка надходжень від 

податку на прибуток, які поверталися муніципалітетам, зменшувалася з 1992 

року, змушуючи органи місцевого самоврядування боротися, щоб покрити свої 

передбачувані витрати. За даними аналітичних європейських досліджень в 1990 

році 100% доходів від податку на доходи фізичних осіб було повернуто 

місцевому самоврядуванню, в той час, коли у 1992 році лише 50% цього 

податку було відшкодовано, у 1993 році частка скоротилася до 30%.  

. Інші централізовано нараховані податки та дотації розподіляються 

місцевим урядам відповідно до централізовано визначених показників 

(зазвичай виходячи з певного поєднання кількості мешканців, вікової структури 

та кількості користувачів державних установ). Централізація використання 

коштів, отриманих в результаті збору податку на доходи фізичних осіб, що 

становить високий відсоток загальних комунальних надходжень, негативно 

впливає на місцеву спроможність здійснювати ефективну екологічну політику. 

Широкі диспропорції кількості населення у громадах, інвестиційного 

потенціалу та екологічного збитку спричинили брак коштів для реалізації 

екологічної політики. Формула розподілу нормативних грантів надає перевагу 

меншим громадам та особам, що знаходяться у східній частині країни, де 

можливості для інвестицій є обмеженими, а екологічний збиток є найбільш 

серйозним. Оскільки екологічні норми не розрізняються за регіонами чи 

розмірами громади, угорські населені пункти змушені конкурувати за нові 

інвестиції та дефіцитні екологічні фонди.  

Приклад Угорщини в даному випадку, показує нам настільки важливо 

розуміти масштабність реформи, а саме вибрати оптимальні показники розмірів 

територіальних громад, чисельності населення, оптимальної відстані від 
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споживачів до центрів надання послуг, тощо. Адже, відповідно до українських 

реалій, реформа з децентралізації влади має на меті об’єднати потужності 

громад, для ефективного використання коштів та ресурсів, в умовах 

подальшого розвитку території. 

Законодавча база, яка регулює діяльність місцевого самоврядування в 

Угорщині, встановлює, що органи місцевого самоврядування не є нижчими 

ієрархічними рівнями центральної влади. Вони діють відповідно до загального 

принципу субсидіарності. На місцевому рівні було збільшено податкові 

надходження, якими розпоряджалися місцеві громади. Органи місцевого 

самоврядування отримали певний відсоток податку на доходи фізичних осіб та 

50 відсотків податку на транспортні засоби. Ці два джерела надходжень у 

середньому складають всього 11 відсотків від загальних місцевих надходжень. 

Таким чином, органи місцевого самоврядування опинилися в залежності від 

трансферів. 

До 1996 р. трансферти та власні доходи, включаючи позики, були 

недостатніми для покриття загальних витрат місцевого самоврядування, що 

призвело до залишкового дефіциту, який був покритий центральним урядом. 

Протягом цього періоду деякі органи місцевого самоврядування взагалі не 

впоралися із плануванням бюджетів та почали вимагати додаткових ресурсів 

від центрального уряду. Дана ситуація певною мірою виникла внаслідок 

дисбалансу між витратними зобов'язаннями та призначенням доходів, а також 

відсутністю прозорості використання грошових коштів. Таким чином 

центральна влада в решті решт взяла на себе відповідальність за певні 

зобов'язання місцевого самоврядування [142]. 

У певний час Угорщина зіштовхнулась із серйозною макроекономічною 

кризою, що змусило її впроваджувати програму стабілізації. Програма 

включала три елементи, які мали на меті дисциплінувати управління фінансами 

місцевих бюджетів. Зокрема, були використані важелі впливу, які змусили 

муніципалітети скорочувати витрати. Також, щорічні дотації органів місцевого 

самоврядування підлягали обмеженню. Крім того, парламент ухвалив місцевий 
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закон про банкрутство, який забороняв централізовану державну допомогу та 

використання основних активи органів місцевого самоврядування, у якості 

застави. Це означало, що органи місцевого самоврядування повинні були вести 

переговори з своїми кредиторами, а центральний уряд отримав право 

призначити комісара для контролю за місцевими фінансами, за умови, якщо 

мова йшла про можливе банкрутство. Борг місцевих бюджетів значно виріс та у 

2009 р. складав 3,9% ВВП країни. Цей фактор був каталізатором процесів 

реформування системи місцевого самоврядування в Угорщині у 2011-2014 рр. 

Головним напрямом реформи було створити умови для зміцнення фінансового 

забезпечення громад, надати можливість органам місцевого самоврядування 

вирішувати лише місцеві питання та надавати послуги місцевого значення, інші 

компетенції відбувалися під наглядом центрального уряду [131]. 

З 2010 року спостерігалася тенденція зростання громадського контролю 

органів місцевого самоврядування. По-перше, значна частина муніципалітетів 

почала викуповувати частки акцій приватних компаній, які надавали певні 

категорії послуг. Почалася трансформація комунальних підприємств, що 

створювали умови розвитку корупційних схем. По-друге, зміни в 

муніципальному корпоративному управлінні потребували радикальних змін 

правового поля. Національні консерватори, які перемогли на виборах у 2010 та 

2014 роках, почали стверджувати, що приватні компанії, залучені 

муніципалітетами, зловживали своїм становищем та завищували ціни за 

послуги [141]. 

Погіршення фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування у 

Східній Європі було частково перекрито фондами ЄС. Борги місцевого 

самоврядування були фінансовим тягарем, та обмежували органи місцевого 

самоврядування у пошуку додаткових ресурсів. Певна частина муніципалітетів 

намагалася вирішити проблему шляхом залучення грантів та програм 

міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу. З 2004 р. до липня 

2015 р. з 3175 органів місцевого самоврядування 1822 громади мали змогу хоча 

б одного разу долучитися до проектів ЄС. В Угорщині було затверджено для 
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реалізації 84 022 проектів, 12 694 з який були проектами муніципалітетів, 

загальне фінансування яких було близько 6,27 млрд. євро. 

Зростання боргів місцевого самоврядування стало одним із приводів для 

угорського уряду взяти на себе більшу частину повноважень муніципалітетів, 

тим самим зменшуючи їхню роль у вирішенні місцевих проблем до мінімуму. У 

2010 р. центральний уряд країни взяв на себе зобов’язання погашення боргу 

2036 муніципалітетів. Ситуація із фінансовою неспроможністю місцевого 

самоврядування у громадах, дала поштовх трансформації системи 

субсидіарності та розвиток субнаціональної системи розподілу коштів на 

задоволення місцевих потреб, що з одного боку дозволило підвищити 

ефективність використання коштів та знизити ризик корупційних схем, а з 

іншого боку спричинило посилення централізації в країні [146]. 

Децентралізація в Угорщині показала, настільки важливо знаходити 

оптимум для адміністративно-територіальних одиниць, адже їхнє роздроблення 

або надмірне укрупнення можуть мати негативні наслідки. Таким чином, 

кожній державі, яка проводить реорганізації територіальної організації влади, 

важливо розробити власні критерії з комплексними кількісними та якісними 

показниками, відповідно до яких можливо вирахувати оптимальну систему 

адміністративно-територіального поділу та фінансового забезпечення 

діяльності органів місцевого самоврядування [32, с. 29 - 33]. 

Таким чином, аналізуючи моделі місцевого самоврядування та зарубіжний 

досвід впровадження децентралізації влади в систему діяльності органів 

місцевого самоврядування, можна зробити деякі узагальнення. В першу чергу 

децентралізація влади вимагає створення умов для фінансової автономії 

муніципалітетів. Без належної ресурсної спроможності реалізація реформи 

матиме негативні наслідки, так як це сталося в Угорщині. Зростання боргу 

місцевих бюджетів призвело до унеможливлення належного виконання 

місцевим самоврядуванням покладених на них повноважень. Трансформація 

територіальної організації влади можлива за рахунок дотримання принципів 

послідовності, системності та просторово-часової єдності. Реформа місцевого 
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самоврядування є тривалим процесом для більшості постсоціалістичних країн, 

зокрема у Словаччині, Польщі, Угорщині вона почала проходити із 90-х рр. 

ХХ ст., не зважаючи на це, певні корективи та кореляції взаємозв’язків 

місцевого самоврядування та державної влади вносяться дотепер. Окрім того, 

варто додати, що не лише у постсоціалістичних країнах, а й у державах, які не 

змінювали муніципальну модель, децентралізація влади відбувається 

довгостроково, яскравим прикладом є каскад реформ місцевого 

самоврядування Великої Британії. 

Також, розширення повноважень місцевого самоврядування має 

відбуватися із дотриманням принципу територіальної цілісності. Фактично, 

децентралізація влади першочергово впливає на локальний рівень і надає 

можливість місцевим громадам активно вирішувати проблеми та завдання 

місцевого значення навіть у федеративних державах, таких як США та 

Німеччина. Політика та рішення муніципалітетів не мають загрожувати 

суверенітету країни. 

Окрім того варто зазначити, що модифікація територіальної організації 

влади неможлива без узгодження із адміністративно-територіальним устроєм, 

зокрема у Польщі реформа адміністративно-територіального поділу та 

децентралізація влади почалися майже одночасно, адже нова муніципальна 

система не може накладатися на початковий адміністративно-територіальний 

устрій та бути ефективною. Варто розуміти, що децентралізація влади – це 

довгострокова перспектива, що має базуватися на якісно прописаній стратегії, у 

якій закладено послідовний алгоритм дій, прораховані ризики, прогнозовані 

варіанти розвитку подій та розроблені моделі розвитку громад. 

 

1.3. Методичні основи дослідження територіальної організації влади. 

Методика та сукупність використаних у ході роботи методів є основним 

інструментом проведення прикладної роботи у ході наукового дослідження. 

Питання децентралізації влади є доволі складним та багатогранним, тому 
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особливо важливо обрати вірні методи дослідження, завдяки ґрунтовному 

осмисленню методологічних принципів. 

О.Г. Топчієв трактує методологію як філософське вчення, сутність якого 

полягає у формуванні принципів та підходів до проведення науково-

пізнавальної діяльності [111].  

Я.Б. Олійник та А.В. Степаненко розглядають методологію як стратегію 

наукового пізнання, що в контексті суспільно-географічних досліджень 

поділяється на три рівні: філософський, загальнонауковий та конкретно-

науковий [70]. 

«Методологія (від грецьк. μέθοδος – шлях дослідження чи пізнання; λόγος – 

вчення) – 1) Сукупність підходів, способів, методів, прийомів та процедур, що 

застосовуються в процесі наукового пізнання та практичної діяльності для 

досягнення наперед визначеної мети. Такою метою в науковому пізнанні є 

отримання об’єктивного істинного наукового знання або побудова наукової 

теорії та її логічне обґрунтування, досягнення певного ефекту в експерименті 

чи спостереженні тощо…» [115] 

Основними методологічними принципами суспільно-географічного 

дослідження є принципи територіальності, системності та комплексності. 

Принцип територіальності спирається на просторову організацію певних 

співвідношень предметів дослідження суспільно-географічних процесів, у 

даному випадку мова йде про просторову організацію процесів реформування 

місцевого самоврядування та об’єктів місцевого самоврядування і органів 

виконавчої влади. Системність у даному випадку розглядається з точки зору 

процесів реформування територіальної організації влади в Україні у якості 

складних систем динамічного характеру. Принцип комплексності передбачає 

тісні взаємозв’язки елементів єдиної цілої структури заради збалансованого 

розвитку. У відповідності до специфіки об’єкта, предмета та формату 

дослідження, кожна наука застосовує свій набір методів, що дозволяє 

відповідно розкрити сутність досліджуваних процесів і явищ. «Метод – це 

інструмент для вирішення головного завдання науки – відкриття об’єктивних 
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законів дійсності. Метод визначає необхідність і місце застосування індукції й 

дедукції, аналізу і синтезу, абстракції, формалізації, моделювання, порівняння 

теоретичних та експериментальних досліджень...»[71]. 

Проведення суспільно-географічного дослідження регіонального виміру 

територіальної організації влади, особливо динаміки реформи місцевого 

самоврядування та стану децентралізації влади у окремих територіальних 

одиницях потребує застосування комплексу філософських, загальнонаукових і 

географічних методів, а також відповідної методики. 

Методика дослідження, як вважає О. Шаблій, є системною сукупністю 

прийомів дослідження, вченням про особливості використання певного методу 

[124]. 

В. Ягупов також наводить подібні твердження, зокрема варто зазначити, 

що методика повинна вирішувати тактичні завдання наукового дослідження, а 

саме – розробляти відповідний алгоритм, механізм організаційної діяльності, 

визначати конкретні принципи і засоби реалізації поставлених перед науковцем 

завдань [131]. 

Дослідження реформи діяльності місцевого самоврядування у 

регіональному контексті та децентралізації влади має свої особливості на 

відміну від інших наукових доробок в сфері суспільної географії. Найбільш 

відмінним є поєднання методик соціальної географії та права, психології і 

філософії (при дослідженні інституцій влади). 

Кожне наукове дослідження фундаментального або прикладного характеру 

має відповідний алгоритм, який складається із відповідних етапів. Ефективність 

результату залежить від дотримання логіки процесу наукового дослідження, що 

має включати обґрунтування актуальності та проблематики, формування мети 

та завдань, опрацювання профільної наукової інформації, опис теоретичних 

передумов дослідження, застосування комплексу методів практичної частини 

дослідження, аналіз процесу та отриманих результатів, формулювання 

висновків, інтерпретація одержаних результатів та розробка відповідних 

рекомендацій чи моделей [16]. 
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При комплексному вивченні регіонального виміру територіальної 

організації влади з позиції суспільної географії, доцільно виокремити три етапи 

наукового дослідження, кожен з яких задовольнятиме відповідні потреби 

(деталі на рис. 1.4): 

- теоретичний (створення концепції дослідження, формування ключових 

завдань та узагальнення попередніх наукових напрацювань на відповідну 

тематику); 

- аналітичний (аналіз ситуації, оцінка впливу на неї факторів і чинників, 

дослідження трансформації територіальної організації влади крізь призму 

реформування системи місцевого самоврядування та формування нових 

адміністративно-територіальних утворень – об’єднаних територіальних 

громад); 

- конструктивний (проведення типізації та районування територій, 

внесення пропозицій шляхів вдосконалення територіальної організації влади 

у регіонах). 

 

Рис. 1.4. Алгоритм дослідження трансформації територіальної 

організації влади. 

Джерело: розроблено автором 

теоретичний 

• бібліометрія, літературний, історичний методи, індукція та 
дедукція, метод історико-географічних зрізів, структуризація, 
діахронічний метод.   

аналітичний 

• системно-структурний аналіз, генетичний, картографічний 
методи,  метод опитування  анкетування, інтерв’ювання, 
порівняльний та порівняльно-географічний аналіз.  

конструктивний 

• групування, типізація, метод аналізу взаємозв’язків, метод 
регіонального соціального аналізу, балансовий, картографічний 

методи.   
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Для теоретичного етапу дослідження характерним є розробка та 

обґрунтування концепції дослідження регіонального виміру територіальної 

організації влади в Україні. Ключовими є філософські і загальнонаукові 

методи. Вивчення історичного шляху розвитку та досвіду інших держав, 

визначення основних пунктів нормативно-правової бази регулювання розвитку 

та діяльності місцевого самоврядування, становлення об’єкта та предмета 

дослідження від часу виникнення до стадії вирішення завдання. Саме тому 

доцільно обрати методи, що мають вирішувати такі завдання: 

- аналіз науково-теоретичного підґрунтя відповідної тематики, а саме 

наукових доробків вчених суспільно-географічного профілю або суміжних 

галузей, у разі, якщо тематика безпосередньо чи опосередковано пов’язана із 

питаннями досліджуваної проблеми; 

- узагальнення надбань дослідників, які вивчали відповідну проблематику; 

- опрацювання специфічних підходів для вирішення зазначеної проблеми 

фахівцями-практиками, які реалізували власні напрацювання у конкретних 

кейсах чи проектах;  

- дослідження концепцій науково-практичної діяльності українських і 

зарубіжних науковців у даній сфері;  

- визначення основних понять, ключових термінів та категорій. 

Для реалізації завдань були використані відповідні методи.  

Структуризація дозволяє розглядати систему як структурно-

функціональну цілісність, в якій кожний елемент (підсистема, компонент) має 

певне функціональне призначення. Використовується як засіб пізнання ступеня 

складності будь-якого об’єкта чи процесу на всіх рівнях від макрорівня до 

макрорівня  

Також варто використовувати кількісно-якісні методи, серед яких 

бібліометрія, наукометрія, інформетрія, тощо. Використання частини цих 

методів дозволило проаналізувати результати попередньої наукової діяльності. 

Бібліометрія є методом кількісного вивчення за допомогою статистичних або 

математичних операцій друкованих документів у вигляді матеріальних об’єктів 
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або бібліографічних одиниць. Завданням даного засобу є дослідження 

об’єктивних кількісних закономірностей наукової літератури, які 

використовується з метою дослідження динаміки розвитку предметних галузей 

[3, с. 3-7]. 

Одним із різновидів методу бібліометрії є метод аналізу наукової 

літератури. При дослідженні територіальної організації влади і реформи 

місцевого самоврядування використовуються статистичні дані, напрацювання 

дослідників і картографічний матеріал.  

Гіпотетико-дедуктивний метод є виокремленням дедукції, але його мета 

полягає у створенні системи взаємопов’язаних гіпотез, за допомогою яких 

можна зробити висновки про емпіричні факти. Тобто, результат, отриманий за 

допомогою даного метода буде частково ймовірним.  

Літературний метод, на даному етапі дослідження, дозволяє 

проаналізувати як розглядають розвиток місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації влади інші фахівці, при цьому особливо важливим є 

опрацювання закордонних літературних джерел, адже розуміння ролі органів 

місцевого самоврядування та системи взаємодії їх із населенням у різних 

країнах відрізняється. Вивчаючи вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на 

територіальну організацію влади в наш час, можна використати метод 

спостереження. Адже саме спостереження сприяє формуванню власної оцінки 

науковця. 

Метод історико-географічних зрізів надає можливість проаналізувати 

поширення та розвиток системи місцевого самоврядування на територіях 

відповідних регіонів, форми залучення місцевого населення до роботи громад, 

дозволяє проаналізувати діяльність місцевих активістів та роботу рухів і 

організацій відповідних профілів, а також найбільш значимі події в історії 

місцевого самоврядування, дозволяє встановити причини, які впливали на 

розвиток громад у різні історичні етапи еволюції суспільства. Історичний 

метод передбачає використання логічних операцій порівняння станів. 
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Аналізують зміни істотних характеристик або територіальної організації влади, 

або факторів, що впливали на її формування.  

Діахронічний метод також є характерним для цього етапу досліджень. Він 

застосовується з метою вивчення історії сучасних географічних об’єктів. 

Завдання діахронічного методу полягає в тому, щоб скомпонувати історичні 

зрізи та визначити ключові тенденції розвитку географічного об’єкта за певний 

історичний історичний. З одного боку, це дозволяє правильно визначити 

генезис географічного об’єкта, а з іншого – простежити стадії розвитку або 

трансформації територіальної організації влади. 

На другому (аналітичному) етапі дослідження базується на аналізі 

регіонального виміру територіальної організації влади і об’єднаних 

територіальних громадах. Досить активно була використана обробка 

статистичних даних і проведення їх аналізу та узагальнення. 

Системно-структурний аналіз – це сукупність методологічних засобів, які 

дають змогу виявити територіальну структуру організації влади різного рівня, 

основні центри та зв’язки на сучасному етапі із населенням. 

Генетичний метод – спосіб дослідження явищ, що ґрунтується на аналізі 

їхнього генезису й розвитку. Так як влада, у тому числі і самоврядування, 

розвивалась разом з суспільством, важливим моментом, у такому випадку, є 

усвідомлення закономірностей їхнього розвитку протягом усієї історії, не 

залежно від історичного контексту, але не виключаючи його як один із 

факторів. 

Картографічний метод надає можливість виявити регіональні відмінності 

сприйняття реформи місцевого самоврядування певними когортами населення 

у рамках різних суспільно-географічних процесах, а також допомагає 

проілюструвати результати просторово-часового порівняльного підходу. 

Обробка спеціалізованих географічних карт, а на етапі дослідження регіонів і 

топографічних карт місцевості дає змогу комплексно підійти до вивчення 

територіальної організації влади. 
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Аналітичний етап передбачував застосування комплексу соціолого-

географічних методів, завдання яких полягало у одержанні даних 

безпосередньо 

від жител від певних категорій населення за допомогою соціологічних 

прийомів, таких як анкетування, опитування, бесіди тощо. Варто 

диференціювати масові, експертні та комбіновані дослідження. Масові 

дослідження спрямовані на виявлення позиції певних категорій населення щодо 

трансформації територіальної організації влади, що дозволяє визначити 

неоднорідності реалізації реформи місцевого самоврядування у просторовій 

структурі. Завдяки експертним дослідженням, можливо оцінити деталі, які 

неможливо виявити при масових дослідженнях. Комбіновані дослідження 

поєднують елементи масових та експертних [69]. 

У ході проведення досліджень необхідно проаналізувати ефективність 

комунікації між населенням та органами місцевого самоврядування, яке було 

здійснене завдяки використанню методу опитування студентської молоді. 

Завдяки опитуванню встановлено настільки тісно представники місцевого 

самоврядування співпрацюють зі студентством, який рівень активності молоді 

спостерігається у регіонах, чи сприймають молоді люди децентралізацію влади 

взагалі та яким чином місцеве самоврядування, на думку певних груп 

населення, може покращити розвиток територій. Одним із варіантів опитування 

було анкетування, яке проводилося для вивчення тенденцій поінформованості 

молоді щодо реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади. Опитування також є ефективним методом для вивчення думки 

очільників та членів органів місцевого самоврядування, які зіштовхуються із 

труднощами впровадження реформи на практиці на місцях. Інтерв’ювання – 

метод, який доцільно застосовувати для вивчення позицій та ідей засновників 

та експертів реформи місцевого самоврядування з децентралізації влади. 

Результати використання даного методу нададуть інформацію про те, які 

основні цілі та завдання полягають у реформі, як боротися із викликами та 

труднощами, що виникають при впровадженні реформи на місцях, як залучати 
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населення до роботи органів місцевого самоврядування, у контексті розвитку 

громадянського суспільства. 

Порівняльний метод об'єднує сукупність методів, в основі яких лежить 

логічний прийом порівняння, що полягає в зіставленні і виявленні подібностей 

та відмінностей організації, властивостей, станів, процесів двох і більше 

регіонів або територіальних одиниць. Порівняльно-географічний аналіз 

вивчення територіальної організації влади на певній території (зокрема і в 

межах адміністративних областей) спирається на основі визначення та 

статистичні дані регіонів з певними показниками активності та діяльності 

місцевого самоврядування. Фактично, порівняльно-географічний аналіз, 

поєднуючи результати попередніх аналітичних досліджень, фіксує стан 

ситуації на певній стадії розвитку процесу децентралізації. Порівняльно-

географічний аналіз також відіграє важливу роль, тому, що просторово-часові 

закономірності, певні тенденції у взаємодії місцевого самоврядування із 

певними групами населення, розвиток і динаміку реформи можливо виявити, 

зіставляючи результати децентралізації певних територій (окремих громад, 

районів, областей чи міст). 

Конструктивний етап проведення дослідження більшою мірою 

ґрунтується на проведенні групування та типізації територій, враховуючи 

чинники, які б сприяли вдосконаленню місцевого самоврядування. Це 

фінальний етап дослідження, основна мета якого полягає у тому, щоб 

узагальнити результати усіх напрацювань та внести власні конструктивні 

пропозиції та впровадження у практичну діяльність. Задля виконання завдань 

конструктивного етапу застосовуються більш складні та специфічні методи 

дослідження. 

Метод аналізу взаємозв’язків націлений провести аналіз взаємозв’язків і 

взаємозалежностей, які формують цілісні системи різних типів та масштабів. За 

допомогою такого методу проведено аналіз взаємозв’язків між населенням, 

територією та органами місцевого самоврядування. Балансовий метод 

ґрунтується на виявленні диспропорцій між різними об’єктами, організаціями 
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чи взагалі системою територіальної організації влади у регіонах. Зазвичай, 

балансовий метод є невід’ємною частиною досліджень у сфері планування, 

адже він допомагає розробити механізми вирішення соціально-економічних 

проблем. Тому його використання є необхідним для виявлення економічних, 

соціальних, демографічних та інших чинників трансформації територіальної 

організації влади у регіональному вимірі. У даному випадку допоміжними 

методами будуть аналіз і синтез [126]. 

Аналіз та синтез – це група методів, які взаємодоповнюють один одного у 

ході прикладних досліджень, адже є діалектично взаємопов’язаними. Аналізом 

називають ґрунтовне вивчення складових елементів об’єкта дослідження. 

Різновидом аналізу є класифікація та періодизація. Синтезом є умовне 

об’єднання певних складових предмета дослідження в єдине ціле. Результатом 

даного логічного прийому є утворення своєрідної системи, компоненти якої 

повинні мати відповідні взаємозв’язки [14]. 

Метод регіонального соціального аналізу також застосовується на 

третьому етапі дослідження, адже – це системне, комплексне і взаємопов'язане 

вивчення соціальної сфери регіону з метою виявлення перспективних напрямів 

її розвитку, визначення ступеня впливу факторів регіонального розвитку на 

результати соціальних процесів за допомогою опрацювання відповідної 

інформації. Результати методу використовуються у формуванні рекомендацій 

для органів місцевого самоврядування та подальшого впровадження 

результатів наукової роботи в реальне практичне управління регіоном чи 

територією. 

Також на конструктивному етапі застосовується картографічний метод 

для загальної візуалізації проробленої роботи та опрацьованих результатів 

усього дослідження. У ході дослідження регіонального виміру територіальної 

організації влади в Україні застосовувалися загальновживані методи 

систематизації географічної інформації, а саме: районування (просторове 

впорядкування інформації задля поділу досліджуваних територій на основі 

відповідних особливостей, що в подальшому надало можливість виділити 
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території зі спільними рисами та особливостями, а також визначити їх 

територіальну організацію в цілому), типізація (групування елементів системи 

за якісними показниками), класифікація (групування елементів системи за 

кількісними показниками та їх спорідненістю). 

Отже, основна функція методики дослідження полягає у концентрації та 

організації системи обраних дослідником методів і підходів, саме тому 

методика кожного дослідження є індивідуальною і залежить від характеру 

об’єкту дослідження, методології, цілей дослідження, повноти інформаційної 

бази, загального рівня обізнаності дослідника та інші. Реалізація методики 

наукового дослідження дозволяє отримати попередні практичні та теоретичні 

висновки, змістовні відповіді на завдання, що ставляться науковцем під час 

наукового дослідження. 

 

Висновки до Розділу 1. 

1. Територіальна організація влади – це система горизонтальних 

зв’язків форм та видів влади на певній території. Дана система функціонує 

завдяки взаємодії та взаємоорганізації органів місцевого самоврядування, 

місцевих державних адміністрацій, територіальних органів центральної 

виконавчої влади та органів самоорганізації населення. Довгий період часу 

співпраця місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування була слабкою та неефективною, у зв’язку із відсутністю 

чіткого поділу повноважень та функцій. Неузгодженість дій призводила до 

деградації регіону та негативного впливу на суспільне життя населення тієї чи 

іншої адміністративно-територіальної одиниці. 

2. Реформування територіальної організації влади у контексті 

децентралізації надасть змогу впровадити європейський досвід регіонального 

розвитку в Україні, сприятиме формуванню громадянського суспільства в 

Україні, шляхом підвищення ініціативної діяльності населення в управлінні 

громадами, надасть змогу реалізації альтернативних шляхів вирішення 

проблемних питань території.  
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3. З точки зору соціально-економічної географії дослідження 

регіонального виміру територіальної організації влади розглядається як 

механізм, що сприяє у першу чергу суспільному розвитку та стимулюванню 

національно-патріотичної ідентичності та єдності населення України.  

4. Вагома роль суспільно-географічного дослідження реформи 

місцевого самоврядування у регіональному контексті зумовлюється й тим, що 

значна кількість запропонованих варіантів вдосконалення системи 

територіальної організації влади не відповідають географічним реаліям.  

3. На основі трактування територіальної організації влади, як системи, від 

якої безпосередньо чи опосередковано залежні усі сфери людської діяльності, 

можна стверджувати, що реформа децентралізації влади найбільш суттєво 

впливає на локальний та регіональний рівні. 

5. Реформа місцевого самоврядування надає змогу побудови якісної 

європейської системи державного управління в Україні. Для цього необхідно 

ґрунтовно оцінити стан впровадження реформи місцевого самоврядування та її 

сприйняття населенням на даному етапі впровадження, а також вирахувати 

ризики, які очікують територіальні громади, у випадку завершення повного 

циклу реформування місцевого самоврядування.  

6. Реформа місцевого самоврядування так чи інакше провокує 

трансформацію території, яка знаходиться під юрисдикцією муніципалітету. Це 

може бути, як об’єднання дрібних одиниць, що особливо характерно для 

сільської місцевості, так і фрагментацією територіальних одиниць, на приклад 

мегаполісів. 

7.Основними методами дослідження суспільно-географічних аспектів 

територіальної організації влади в Україні на конструктивному етапі 

дослідження стали метод регіонального соціального аналізу, аналізу 

взаємозв’язків, порівняльно-географічний аналіз, типізації та балансовий метод. 

8. Не залежно від муніципальної моделі, ключову роль у вирішенні справ 

місцевого значення відіграють органи місцевого самоврядування. Конфлікти 

інтересів між місцевим самоврядуванням та представництвом центральної 
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влади (у тій, чи іншій формі) виникають завжди. З одного боку, це сприяє 

зростанню впливу бюрократії та сповільненням темпів прийняття важливих 

управлінських рішень, з іншого боку це стимулює зростання професіоналізму 

управління. Кожен муніципалітет, в першу чергу, обмежений територіально, 

що зумовлює потребу в раціональному використанні ресурсів та ефективній 

системі комунального господарства. Для більшості держав проблема 

недофінансування місцевих бюджетів вельми актуальна. Саме тому 

муніципалітети використовують різні форми залучення доходів та інвестицій, 

включаючи гранти міжнародних організацій та фондів. Також зазначимо, що 

майже в усіх країнах органи місцевого самоврядування певною мірою 

отримують дотації, субвенції чи трансферти від держави. 
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РОЗДІЛ 2. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В 

УКРАЇНІ 

 

2.1. Історико-географічний розвиток системи територіального 

управління в Україні. 

Розвиток територіальної організації влади в Україні зазнавав постійних 

трансформацій у різні епохи. Землі сучасної України тривалий час належали 

різним державам, адміністративний устрій, система управління й територіальна 

організація влади яких частково відрізнялася один від одного. В умовах 

бездержавності, народ України в усі часи важко сприймав центральну владу, 

яка була нав’язана і виступала у якості «зовнішнього чинника», у той час як 

саме локальна територіальна громада виконувала роль ідентифікатора 

самоорганізації українців, тому особливу роль відіграє саме розвиток 

прототипу місцевого самоврядування у історико-географічній ретроспективі. У 

зв’язку із цим, мають місце дискусії щодо впливу минулих форм 

самоорганізації населення та систем місцевого самоврядування на формування 

сучасної вітчизняної системи територіальної організації влади. Кожна епоха 

характеризувалася власними особливостями адміністративного поділу, 

розвитку місцевого самоврядування та специфікою взаємовідносин між 

центральним урядом та регіонами чи локальними громадами. На основі аналізу 

системи взаємозв’язків владних відносин різних ієрархічних адміністративно-

територіальних рівнів була розроблена періодизація розвитку територіальної 

організації влади на землях сучасної України з акцентом на специфіку 

адміністративно-територіальних утворень та розвиток місцевого 

самоврядування чи самоорганізації населення. Таким чином, було визначено 

7 етапів трансформації системи територіальної організації влади, а саме:  

- князівський,  

- шляхетський,  

- козацький,  
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- губернсько-округовий,  

- період активних трансформацій, 

- радянський-обласний,  

- пострадянський (деталі на рис. 2.1.). 

 

Рис. 2.1. «Етапи трансформації територіальної організації влади в Україні» 

Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень 

Варто почати розглядати історико-географічні аспекти становлення 

територіального управління та місцевого самоврядування нашої держави з 

князівського етапу. Даний період існував із ІХ до середини ХV ст., витоки 

якого беруть початок ще у народних зібраннях східних слов’ян. 

Зазначимо, що територіальна організація влади на той час була доволі 

своєрідною, як і адміністративно-територіальний устрій. Київська Русь була 

феодальною монархію, влада якої поширювалася на великі за площею 

території. Саме тому система територіальної організації влади була розрахована 

таким чином, щоб забезпечити стабільність влади Київського князя. Розглянемо 
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територіальний принцип формування адміністративних одиниць. Незважаючи 

на довготривале дослідження даної проблематики, чіткої позиції щодо системи 

адміністративно-територіального поділу князівського етапу немає, окрім того 

за весь період вона зазнавала трансформацій та мала певні регіональні 

відмінності.  

Основними одиницями були «земля», «волость», «верв». Трактування 

поняття «земля» є доволі спірним, адже немає одностайної думки, який саме 

контекст ніс у собі даний термін – географічний чи політичний. Науковець 

А. П’янков дає зрозуміти, що достеменно не відомо, чи означав даний термін 

якесь адміністративно-політичне утворення, адже певні джерела того часу 

характеризують дане поняття як просторове. Хоча, для прикладу, у працях 

Нестора терміни «земля» та «княжіння» майже ідентичні з позиції державної 

організації [87]. І. Фроянов та А. Дворніченко схиляються до думки, що термін 

«волость» означав місто-державу та мав політичний контекст, у той час, коли 

поняття «земля» мало географічний характер та ототожнювалося із простором 

певного міста [116]. Деякі автори дійшли до висновку, що літописці розуміли 

поняття «земля» як сукупність уділів, що пов’язані із головним містом 

системою соціально-економічних та політико-культурних зв’язків. Менш 

абстрактною політико-адміністративною одиницею в часи князівського етапу 

можна вважати волость – володіння князя, що включала у себе місто або певну 

кількість населених пунктів. Фактично волость як адміністративно-

територіальне утворення формувалася навколо поселення-центру та виконувало 

роль феодального утворення. Її можна розглядати складовим елементом 

територіально-політичних одиниць, які були компонентами територіальної 

структури Київської Русі [61]. 

Як і в додержавний період, рання феодальна Київська Русь мала таку 

форму громадського самоврядування як верв – родова одиниця, яка об’єднувала 

спочатку просто групу родичів зі спільним господарством та інтересами, що в 

процесі історичного розвитку переросла у територіальну організацію, яка у 

містах модифікувалася у форму міської громади, яка мала у своїй власності 
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певні території та майно. У верві були старости або ж як їх ще називали старці, 

які відстоювали позицію та інтереси громади перед князівською владою. 

Органом місцевого селянського самоврядування була територіальна общин, яка 

на засадах кругової поруки виконувала перед князівською адміністрацією 

фінансові та господарські функції [51]. 

Любецький з’їзд 1097 р. узаконив нову адміністративно-територіальну 

одиницю – удільне князівство. Передумовою виникнення уділів був поділ 

більших князівств у часи роздробленості. Відбулася так звана регіоналізація 

князівської влади, яка хоча й не зруйнувала попередні васально-ієрархічні 

зв’язки, але й не сприяла зміцненню структурованої форми феодального 

політичного устрою. Паралельно із князівським управлінням існувало земське 

та общинне управління, що мало більш адміністративне, ніж політичне 

забарвлення. 

Судово-адміністративні функції виконували посадники, які контролювали 

збір та розподіл данини, податкову систему та збір штрафів. Таким чином, 

поступово посадництво трансформувалося у самостійний орган управління 

[88]. 

Прототип виконавчої влади в епоху Київської Русі був зосереджений у 

руках феодального монарха – князя, до повноважень якого відносилося 

організація регулярного війська та управління ним, зовнішньополітична 

діяльність, формування основних принципів соціально-економічного розвитку 

та управління, законотворчі функції. В ХІ ст. було створено додатковий орган 

виконавчої влади – боярську раду. До складу цього органу переважно входили 

бояри, представники вищого духовенства: митрополити, єпископи та 

представники вищої адміністрації – тисяцькі, посадники – вихідці з місцевої 

знаті. Окрім того, у системі державного управління мали місце снеми – княжі 

з’їзди. Снеми – це збори місцевих князів під керівництвом великого 

(київського) князя, які вирішували значною мірою військові питання, але й 

мали місце у вирішення суспільно-політичних проблем країни [105]. 
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Загальновідомою формою народовладдя було віче, яке скликалося за 

особливих умов. Віче, у свою чергу, не було постійно діючим органом 

громадського самоврядування. Зазвичай воно скликалося через певні 

надзвичайні ситуації або важливі обставини, такі як природні катаклізми, що 

мали катастрофічний вплив на господарство, місто чи його околиці, воєнні дії, 

облоги або ж укладання миру. 

Вперше про Київське віче згадується у «Повісті минулих літ», датується 

воно 983 р. Слід зазначити, що віче не було постійно діючим органом, та 

нерідко скликалось у зв'язку із надзвичайними обставинами: під час облоги 

міста та перед початком військових походів віче збирається для вирішення 

питання щодо укладання миру, для контролю за діяльністю князівської 

адміністрації, тощо. Скликалося віче за ініціативою князя, коли виникала 

потреба порадитись з народом. Зокрема у Києві організацією народних зборів 

займалися глашатаї, або як їх ще називали бірючі. Участь у вічових зборах 

брали представники усіх класів: заможні верстви населення, такі як бояри, 

дружинники, купці, так і нижчі класи – прості міщани, ремісники, смерди. 

Основна вимога – вік. Учасник народних зборів мав бути вільний від 

батьківської опіки або від приватної залежності (рабства). 

Також є згадки та літописні свідчення про скликання віче з ініціативи 

народу, а не князя. Цей факт підтверджує прояви певних форм народовладдя. 

Зокрема у 1068 р. в період нападів на руські землі орди половців, віче у Києві 

було скликано городянами, які вимагали у князя зброю, щоб боротися із 

нападниками. Після відмови князя, городяни прийняли рішення підняти 

повстання та змістити тогочасного князя Ізяслава. Його місце посів полоцький 

князь Всеслав, таким чином, вперше в історії Київської Русі попередниці 

сучасної України київська громада була активним учасником становлення 

центральної влади країни. Пізніше, у середині ХІІ ст., без погодження із 

київською громадою жоден князь не міг сісти на київський престол. Обрання чи 

усунення правителів стало ключовою ознакою вільного міста у ХІІ-ХІІІ ст. На 

жаль, з часом концентрація влади у певної верстви городян зросла, і рішення 
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громади приймали так звані бояри та дружинники, не зважаючи на той факт, 

що віче все ще залишалося номінально правом волевиявлення для кожного 

громадянина. 

Віче – форма прямого народовладдя, не відрізнялась складною 

процедурою та не мала обов’язкового характеру, тобто на збори нікого не 

примушували приходити, більш того – відомі випадки, коли не збирали 

жодного учасника. У зв’язку із відсутністю регламенту та чітких правил 

ведення віче, контролювати народні зібрання було неможливо. Таким чином, 

народні збори в Київській Русі були головним демократичним органом влади, 

що вирішував проблеми соціально-економічного та політичного життя держави 

[90]. 

Після захоплення земель Київської Русі монголо-татарами, місцеве 

самоврядування та форми народовладдя занепадають. У часи Золотої Орди 

монголо-татарські правителі мали васальні відносини із очільниками князівств, 

які розвивалися на територіях колишньої Київської Русі. Ієрархічна структура 

та відношення із васалами регулювалися за допомогою ярликів, які означали 

дозвіл хана на управління тими чи іншими землями. Монголо-татарське 

панування не було ідентичним в усіх регіонах, адже ярлик кожен князь 

отримував особисто від хана, тому внутрішня політика могла частково 

регулюватися князем та боярами. Певні південні території сучасної України 

мали особливе стратегічне значення, тому керувалися особисто ханами та 

їхніми довіреними особами [106]. 

Аналоги місцевого самоврядування часів Київської Русі були доволі 

стійкими. В матеріалах літописів можна знайти дані, що могутність влади князя 

могла значно послабитися, якщо його дії не знаходили підтримки у міської 

громади. Мова навіть йшла про так званий вічевий імпічмент, наслідки якого 

було важко передбачити. У період роздробленості давньоруської держави 

простежується серйозна конкуренція республіканських та монархічних 

принципів в управлінні суспільним розвитком. Монголо-татарське завоювання 

посилило монархічні тенденції, адже влада князя мала бути легалізована ханом, 
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а не через погодження князювання через віче. Таким чином, можна 

стверджувати, що традиції республіканського устрою та народовладдя 

притаманні автентичному населенню земель тогочасної Київської Русі, в той 

час коли засади монархізму та послаблення місцевого самоврядування є 

результатом впливу зовнішніх чинників. Вічеві збори були характерною 

ознакою суспільного розвитку Київської Русі [31]. 

Після захоплення територій Київської Русі монголо-татарами, прообрази 

місцевого самоврядування більш активно проявлялися на територіях Галицько-

Волинського князівства, до складу якого входили землі сучасних українських 

Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської областей, частково 

Вінницької, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. Основним 

досягненням було впровадження магдебурзького права у XIII-XIV ст. Воно 

надавало можливість міським громадам повноваження самостійно вирішувати 

власні питання та проблеми. Поширення магдебурзького права у містах 

Галицько-Волинського князівства стало можливим як форма місцевого 

самоврядування німецьких общин. Важливу роль у поширенні магдебурзького 

права на територіях сучасної України відіграли єврейські общини. У 1264 р. 

князь Бореслав Благочестивий надав офіційно право євреям вільного мешкання 

та заняття торгівлею в Польському королівстві, що в свою чергу сприяло 

розвитку кагалів – самоврядних єврейських одиниць, які мали місце і в 

українських містах[67]. 

Існує низка суперечностей стосовно першого міста на території 

українських земель, що отримало магдебурзьке право. Історики схильні 

називати першим українським містом з магдебурзьким правом Сянок, який у 

наш час знаходиться за межами кордонів сучасної України. Сянок отримав 

магдебурзьке право у 1339 р., як перше галицько-руське місто. Деякі вчені 

стверджують, що міста сучасної Закарпатської області, які були під владою 

Угорського королівства, такі як Хуст або Тячів, користувалися магдебурзьким 

правом з 1329 р. Також мають місце дані, що першим етнічним українським 

містом, яке набуло магдебурзького права було Новий Санч на Лемківщині у 
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1299 р. (у наш час це територія сучасної Польщі). Разом з тим, маємо зазначити, 

що міста сучасної Західної України набагато раніше почали використовувати 

привілеї магдебурзького права, аніж міста Придніпров’я, зокрема Львів 

отримав магдебурзьке право у 1356 р., Кам'янець-Подільський – у 1374 р., 

Стрий та Володимир-Волинський – у 1431 р., Луцьк – у 1432 р. Натомість у 

Києві, Корсуні, Переяславі та інших містах почали впроваджувати 

магдебурзьке право з кінця XV століття [132]. 

У містах ситуація зі самоврядуванням була більш заплутана, адже все 

залежало від категорії міста. Елементи міського самоврядування – магдебурзьке 

право мала незначна частка міст, але у такому випадку міщани мали 

можливість обрати магістрат, який складався із двох палат. Міста, які не мали 

магдебурзького права управлялися або ж королівською адміністрацією, або 

владою, яка встановлювалася власниками даних міст – представниками 

духовенства, шляхтою, панство, магнатами. Магдебурзьке право надавалося 

передусім громадам іноземних мігрантів, зокрема німецьким, вірменським, 

тощо. Це посилювало соціально-економічну сегрегацію міського населення за 

національною чи релігійною ознакою. Також відомі випадки, коли у містах, як 

на приклад Кам’янець-Подільський, існувало по три міських общини: польська, 

українська, вірменська, кожна з яких мала власне самоврядуванням. Українське 

населення обмежувалося у правах, для прикладу, українців не допускали до 

цехів, не давали прав на ведення торгівлі, будівництво сакральних об’єктів, 

тощо [58]. 

Наступним щаблем розвитку територіальної організації влади на землях 

сучасної України можна назвати шляхетський етап. Територій сучасної України 

того часу належала до складу Великого князівства Литовського та Польщі. 

Умовно його початком є 1471 рік, коли було ліквідовано останнє Київське 

удільне князівство. Замість удільних князівств утворилися воєводства. З 1413 р. 

елементом виконавчої влади у Великому князівстві Литовському була так звана 

державна рада, яку у подальшому називали пан-радою. До складу пан-ради 

входили намісники воєводств. Фактично це є початком становлення шляхти як 
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однієї із найбільш впливових верств суспільства. З 1506 р. пан-рада стала 

офіційним органом законодавчої влади. Місцеві органи влади утворилися 

наприкінці XIV ст. у форматі інституту намісництва. Намісники представляти 

князівську владу на місцях. Структура державного управління на місцях мала 

низку особливостей, зокрема враховувалася специфіка адміністративно-

територіального устрою, вплив місцевого панства та представників шляхти, 

певні привілеї окремих воєводств та повітів [39]. 

На початку ХVІ ст. сформувалася трирівнева адміністративно-

територіальна модель: воєводства – повіти – волості. Локальною 

адміністративною категорією були так звані органи самоврядування сільських 

общин. Вагому роль у системі місцевого самоврядування відігравали сільські 

громади або «копи». Управління в громаді здійснювала громадська рада або 

отаман, які обиралися народним віче строком на один рік. Отаман та 

громадська рада мали право не лише збирати податки, а й чинити судові дії 

[125]. 

Віленський сейм 1564-1566 рр. наблизив структуру місцевого управління 

до польського зразка. 1569 р. відбулося утворення Речі Посполитої – 

федеративної монархії – шляхом злиття Великого князівства Литовського та 

Польщі. Річ Посполита вважалася дворянською республікою, яку очолював 

виборний король. Центральна влада держави належала коронному сейму, який 

складався із трьох складових: короля, сенату та польської зборні (шляхти), яка 

мала широке коло повноважень [113]. 

Система місцевої державної влади формувалася відповідно до 

особливостей адміністративно-територіального поділу. Варто зазначити, що Річ 

Посполита складалася із кількох провінцій, які в свою чергу поділялися на 

воєводства та повіти, більшість українських територій належали до так званої 

Малої Польщі, невелика частка до Литви (частина територій сучасної 

Рівненської та Житомирської областей), де зберігалися волості та своєрідний 

адміністративно-територіальний устрій, який мав певні відмінні від Малої 

Польщі риси. У місцевому управлінні більшості територій, які належали до Речі 
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Посполитої, спостерігається зростання кількісного складу чиновницького 

штату, хоча на функціонал це майже не впливало, адже більшість 

управлінських рішень приймала шляхта. Основна влада належала шляхті та 

магнатам, які майже не залежали від центральної влади та користувалися 

широким колом прав і повноважень, тому не були зацікавлені у розвитку 

адміністративної системи країни. Органами місцевого самоврядування були 

шляхетські сеймики. У сільській місцевості – сільський сход, на якому місцеві 

жителі обирали старосту. 

У подальшому інститут старости був майже ліквідований, а на його місце 

призначали управителя. Громадське самоврядування у сільських територіях 

майже зникло. Деякі сільські населені пункти сучасних Закарпатської, 

Чернівецької, Вінницької областей управлялися на принципах волоського 

права. Такий тип місцевого управління був поширений у тогочасній Угорщині 

та Молдові. На відміну від Речі Посполитої, у випадку із системою волоського 

права українські сільські общини не зазнавали значних релігійних або 

національних утисків, селами управляли українські пани. 

Самоврядування у містах також мало свої особливості. Зокрема у 

III Литовському статуті був закріплений поділ міст на: привілейовані (з 

магдебурзьким правом) та непривілейовані. Міста з магдебурзьким правом 

мали право власності в місті, право на проведення торгів та ярмарок, більш 

лояльну систему податків, та можливість мати власну казну. В містах, які 

розташовувалися на українських землях принципи магдебурзького права 

дотримувалися формально, що негативно впливало на соціально-економічний 

розвиток українських територій та життя населення [107]. 

Новим поштовхом для розвитку територіальної організації влади в 

українських землях стала епоха Національно-визвольної боротьби під приводом 

Богдана Хмельницького. Фактично з 1649 р. починається козацький етап 

територіальної організації влади, який проіснував до ліквідації Запорізької Січі 

у 1775 р. Козацько-гетьманська держава була феноменальним державним 

утворенням ХVІІ ст. Унікальна система, яка не мала прецеденту в Європі. Вона 
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була винятковим авторським надбанням українського народу. Система 

управління Козацької держави поєднала в собі традиціоналізм, що спирався на 

народні звичаї та новаторство політичної думки тих часів. Сформоване 

Б. Хмельницьким козацьке республіканське державне утворення спиралося на 

організаційні військові принципи, що поєднували в собі демократизм та 

авторитаризм [58, с. 98 - 111]. 

Адміністративно-територіальний устрій складався із полків та сотень. У 

1649 р. налічувалося 16 полків та 272 сотні, потім їхня кількість збільшувалася. 

Полки поділялися на 10-20 сотень з центрами в містах і містечках. Гетьман і 

генеральна старшина, старшини стали, насамперед, носіями і органами 

державної влади. Але разом із тим Б. Хмельницький активно підтримував 

розвиток місцевого самоврядування, особливо у містах. Зокрема, про це 

свідчать певні нормативно-правові акти тих часів, такі як «Універсал Богдана 

Хмельницького про заборону чинити утиски ніжинським міщанам». Даним 

документом гетьман забезпечував права міщан та забороняв козацькій 

адміністрації, тобто старшині, здійснювати тиск на службовців ніжинського 

магістрату у прийнятті тих чи інших рішень. Подібний документ зі сторони 

гетьмана стосувався міста Чернігів. Козацьку старшину закликали 

дотримуватися порядку у місті, виконувати міські закони та схвалити 

виборного міщанами війта. Основними вимогами міщан у ті часи було 

забезпечення права вибору війта та бургомістрів, розширення землеволодіння, 

адже тогочасні міста були тісно пов’язані із прилеглими селами, часткове 

звільнення від податків та військових зборів, тощо. Прагнення міських жителів 

заручилися підтримкою Б. Хмельницького, що було відображено у Березневих 

статтях. Право на місцеву демократію у формі станового самоврядування 

підтверджувалося у Конституції Пилипа Орлика[24]. 

У період Козацької держави територіальна організація влади та місцеве 

самоврядування зазнали суттєвих змін. Міста, які володіли магдебурзьким 

правом змогли зберегти самоврядування, що означало їхню незалежність від 

козацької адміністрації. Також отримали статус магдебурзького права інші 
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українські міста Придніпров’я та Поділля: Полтава, Козелець, Вінниця. Це 

сучасні території Вінницької, Житомирської, Київської, Кіровоградської, 

Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей. У зв’язку із 

низькою чисельністю міського населення, міщани Лівобережної України не 

мали змоги сформувати впливовий суспільний прошарок навіть у часи 

козаччини. Позитивним моментом було те, що у Козацькій державі міста з 

магдебурзьким правом більше не зазнавали культурних та конфесійних утисків, 

міське життя вільно розвивалося на основі своїх традицій, але в рамках 

магдебурзького устрою. Конфліктні ситуації між міськими магістратами та 

полково-сотенною адміністрацією Козацької держави не були рідкісним 

явищем. У деяких випадках місто цілком залежало від козацької адміністрації 

чи духовенства [56, с. 57-59.]. 

Повний занепад міського самоврядування спостерігається після загарбання 

Московським царством територій тогочасної Лівобережної Гетьманщини, яка і 

мала номінальну автономію, але поступово зазнавала все більш жорстких 

утисків. У 1722 році після смерті І. Скоропадського в дію ввійшла 

комендантська система, суть якої полягала у тому, що за діяльністю органів 

місцевого самоврядування в українських етнічних землях здійснювала 

адміністративний нагляд російська комендатура. Після знищення Гетьманщини 

відбувається тотальна русифікація земель, ліквідація рудиментів полково-

сотенного адміністративного устрою та магдебурзького права у містах. 

Козацький етап фактично завершився у 1775 р., коли за наказом імператриці 

Катерини ІІ було знищено Запорізьку Січ.  

З середини XVIII ст. починається новий етап трансформації територіальної 

організації влади. Землі сучасної України належали кільком імперіям, та мали 

суттєві відмінності адміністративно-територіального устрою і організації 

діяльності місцевого самоврядування. Території, що перебували під контролем 

Російської імперії, мали структуру відповідно до загального імперського 

адміністративного устрою та поділені на дев'ять губерній: Київську, 

Чернігівську, Полтавську, Харківську, Подільську, Волинську, 
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Катеринославську, Херсонську і Таврійську. Губернії поділялися на повіти. 

Виконавча влада в губерніях належала губернаторам, а у повітам – справникам 

[17]. 

У 1785 р. на територіях Лівобережної та Слобідської України (а даний 

момент це сучасні Чернігівська, Полтавська, Сумська, Харківська області, 

частини Київської, Черкаської, Дніпропетровської областей) були створені 

міські думи – органи місцевого самоврядування за зразком Російської імперії, 

після декількох спроб відновити магдебурзьке право не вдалося, а у 1831 р. 

його офіційно скасовують. Посилюється роль загальноімперських органів 

місцевого самоврядування, а також певні елементи самоврядування у сільській 

місцевості, такі як діяльність сільського сходу, сільського писаря та старости. 

Підходи царської влади до реформування місцевого управління у кінці 50-

х – на початку 60-х рр. ХІХ ст. були надто непослідовними та суперечливими, 

що у майбутньому спричинило суттєві протистояння губернської адміністрації 

та тогочасних представництв місцевого самоврядування. Правові та реальні 

відносини губернаторів та земств не сприймалися консервативною частиною 

провладної верхівки і формувались в умовах гострої суспільної боротьби. 

У 1864 р. земська реформа стала поштовхом розвитку місцевого 

самоврядування на територіях етнічних українських земель, що належали до 

складу Російської імперії. Земські установи – своєрідні регіональні форми 

місцевого самоврядування мали ряд повноважень для вирішення проблем 

регіонального рівня, таких як підтримка транспортної інфраструктури, ведення 

статистики, розвиток торгівлі та промислів. Земства не мали достатнього 

фінансування і не розпоряджалися коштами повною мірою, самостійність 

земств була лімітована та координувалася центральними органами влади ззовні, 

та домінуючим впливом дворянства з середини. Міське самоврядування також 

виконувало більш номінальні, аніж реальні функції. Склад міських дум, та 

прийняті ним рішення не влаштовували урядову владу, що в свою чергу 

призвело до анти реформи 1892 р., яка позбавила виборчого права деякі 

категорії населення, зокрема селян, духовенство, дрібних підприємців та євреїв. 
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Дана реформа фактично ліквідувала інститут виборчого права та відкинула 

назад розвиток місцевого самоврядування, як в сільських населених пунктах, 

так і в містах [37]. Місцеве самоврядування на території Російської імперії 

зазнавало постійного контролю, зокрема було утворений спеціальний орган 

нагляду за земським та міським самоврядуванням – губернське з земських та 

міських справ присутствіє. Відповідно до Положень 1864 та 1890 рр., органи 

земського самоврядування зберігали за собою право на оскарження дій 

губернатора в Сенаті. 

У 1870 р. була проведена міська реформа, після якої органи міського 

самоврядування отримали певну незалежність від губернатора. Губернатор 

здійснював моніторинг законності дій муніципальних органів та не мав, на 

відміну від випадку із земствами, повноважень контролю за доцільністю 

міських дум. Варто зазначити про діяльність спеціального апеляційного органу, 

який здійснював своєрідний арбітраж між губернською адміністрацією та 

міським самоврядуванням – губернські з міських справ присутствія. У 1892р. 

так звана контрреформа лімітувала повноваження органів міського 

самоврядування, посиливши контроль зі сторони губернаторів. Непорозуміння 

з губернською адміністрацією виникали переважно в управах крупних міст, 

основу яких переважно складала буржуазія та інтелігенція. Подальший 

розвиток земства отримали після проведення реформи 1911 року [13]. 

Після поділу Польщі у 1772 р., території сучасної України, які відійшли до 

Австро-Угорщини, були частиною Королівства Галичини і Лодомерії. У кінці 

ХVІІІ ст. територіальна організація влади в Галичині та Буковині зазнає 

трансформацій і переходу до австрійської правової системи. Було скасовано 

інститут польських сеймиків та створено Галицький становий сейм у Львові, 

що виконував роль представницького органу соціальних верств регіонів 

Галичини та Буковини. Фактично, його функції були обмежені, а реальні 

повноваження концентрувалися в губернатора. Після скасування кріпосного 

права у 1848 р., починається відродження місцевого самоврядування як у 

міських, так і в сільських населених пунктах. Відповідно до нормативно-
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правових актів того часу, створювалися повітові громади, територіальні межі 

яких відповідали кордонам повітів. Повітові органи самоврядування 

контролювалися органами урядової адміністрації. Певні відмінності 

спостерігалися на Буковині, яка у березні 1861 р. отримала статус герцогства. З 

цього часу відносини самоврядування та адміністрації формувалися на 

принципах магдебурзького права [45, с. 81-98]. Найтяжча ситуація була на 

Закарпатті, адже територія повністю контролювалася Угорщиною. У 1867 р. 

навіть була скасована певна автономія для Українського населення. 

Події 1917 р. розпочали новий етап розвитку територіальної організації 

влади та адміністративно-територіального устрою українських земель. 

Фактично, до 1945 р. починається період активних трансформацій. Особливо 

нестабільною ситуація була з 1917 по 1921 рр. У 1917 р. була утворена 

Центральна Рада, Третім Універсалом якої було проголошено Українську 

Народну Республіку. У 1918 р. М. Грушевський розробив концепцію нового 

адміністративного устрою, яка передбачала впровадження земель замість 

губернсько-повітової системи. Ключовою ідеєю концепції було розширення 

повноважень громадського самоврядування на засадах децентралізації. Від 

6 березня 1918 р. вступив у дію «Закон про поділ України на землі», відповідно 

до якого територію УНР поділили на 32 землі з чітко визначеними межами та 

адміністративними центрами. Дана концепція не була реалізована у зв’язку зі 

встановленням Гетьманату П. Скоропадського, який повернув старий 

адміністративно-територіальний устрій, частково модифікувавши певні 

території. На територіях Західноукраїнської Народної Республіки зберігався 

австрійський поділ на округи. 22 січня 1919 р було проголошено Акт злуки 

ЗУНР і УНР. Адміністративно-територіальний поділ територій, підконтрольних 

Директорії, регулювався законом «Про організацію адміністративної влади 

УНР». Республіка поділялася на Західну і Східну області. Де-юре, органами 

місцевого самоврядування були трудові ради, але фактично, через воєнний 

стан, адміністративні повноваження належали військовим отаманам та 

комісарам [2]. 
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Щодо розвитку місцевого самоврядування на західноукраїнських землях, 

то на територіях Волині і Полісся у 1919 р. статус міських та сільських громад 

визначався розпорядженнями генерального комісара східних земель. На 

Холмщині та Підляшші місцеве самоврядування регулювалося відповідним 

декретом від 27 листопада 1918 р. Варто додати, що відповідні зміни та нові 

нормативно-правові акти, які регулювали діяльність органів місцевого 

самоврядування, зазнавали постійних правок. Суттєві зміни було внесено 

польським парламентом у 1933 р., завдяки ратифікації закону про внесення змін 

у місцеве самоврядування. Міське управління складалося із шести відділів: 

адміністративного, загального, суспільного, фінансового, технічного, 

громадського. Відділи поділялися на реферати міського контролю, які 

координувалися бурмістром. За основу взяли австрійську систему. Із повітів 

було виокремлено такі міста як Дрогобич, Борислав, Коломия, Тернопіль та 

інші, які мали ширшу автономію міського самоврядування [49]. 

Паралельно із діяльністю УНР та ЗУНР, завдяки зовнішній підтримці зі 

сторони більшовицької Росії 11-12 грудня 1917 р. у Харкові відбувся 

I Всеукраїнський з’їзд Рад, на якому місцевими органами визначалися 

губернські, повітові, волосні, сільські та міські ради робітничих, селянських та 

солдатських депутатів, а також такі органи влади, як ревкоми і надзвичайні 

комісії. Місцеві ради виконували роль більше політичну, аніж управлінську, 

зокрема основою їхньої діяльності була більшовизація, впровадження 

антидемократичних тенденцій [20]. 

У 1922 р. більшовиками була розпочата адміністративно-територіальна 

реформа, завдання якої полягало у створенні ефективної структури, що 

забезпечувала б контроль за місцевим самоврядуванням. Передбачався перехід 

до трирівневої системи управління: округ – район – село, особлива увага 

надавалася розвитку сільських рад. Фактично, після приєднання українських 

територій до СРСР, місцеві ради та виконкоми були єдиними легітимними 

органами державної влади на місцях. У період з 1923 по 1930 рр. було створено 

52 округи, частина яких у ході трансформації була розформована або передана 
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РСФРР. 2 вересня 1930 р. округи були ліквідовані як адміністративний рівень. З 

1932 р. система округів була замінена на області, модифікація яких 

продовжувалася до 1941 р. у зв’язку із постійною територіальною експансією 

Радянського Союзу та приєднанням нових територій [133]. 

У 1938 році на територіях сучасної Закарпатської області проходила 

складна боротьба за автономію та розширення прав українського населення, а 

15 березня 1939 р. Карпатська Україна проголосила свою незалежність, але 

юридично продовжувала входити до складу Чехословаччини, а фактично – була 

окупована Угорщиною. Після початку другої світової війни у 1939 р. до складу 

УРСР було приєднано Галичину та Волинь, у 1940 р. – Північну Буковину та 

Бессарабію, а у 1945 р. було створено Закарпатську область. 

У період Другої світової війни окуповані Німеччиною території також 

мали свій адміністративний поділ. Зокрема, території Закарпаття відійшли до 

Угорщини, а Чернівецька область стала складовою частиною Румунії. 

Більшість Західноукраїнських земель належали до дистрикту Галичина, а 

саме – етнічні українські землі: Холмщина, Підляшшя, Надсяння й 

Лемківщина, території сучасних Львівської, Івано-Франківської та 

Тернопільської областей. Решта територій становили складові частини 

Райхскомісаріату Україна та були поділені на дві частини: зону цивільного та 

зону військового управління. Території сучасних Донецької, Луганської, 

Сумської, Харківської та Чернігівської областей були в зоні військового 

управління. Ситуація із Кримом була неоднозначною, адже формально він 

перебував під юрисдикцією Райхскомісаріату Україна, а фактично залишався 

під дією військової адміністрації [52].  

Після завершення другої світової війни територіальна організація влади в 

Україні розвивається в рамках радянсько-обласного етапу, в рамках якого у 

1954 році до Української РСР було приєднано Крим. Фактично трирівнева 

адміністративно-територіальна ієрархія була закріплена ще у 1937 році. Вона 

залишалася стабільною, але ускладнювалася додатковими одиницями у формі 

міст республіканського підпорядкування, міст обласного підпорядкування, 
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тощо. Щодо розвитку місцевого самоврядування, то в умовах тоталітаризму 

ради поєднували функції місцевої державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Ради та їх виконкоми не мали самостійності та виконували 

роль проміжного елементу централізованого апарату управління. Система 

територіальної організації влади була надто централізованою. З 1991 р., після 

отримання Україною незалежності, розпочинається пострадянський етап. 

Фактично, незважаючи на повну самостійність, держава не позбулася 

адміністративно-територіального устрою СРСР та не сформувала власні 

традиції місцевого самоврядування. Очевидним був той факт, що нову державу 

неможливо будувати на основі старої системи територіального управління, яка 

базувалася на радянських принципах розподілу повноважень між центральними 

органами влади та місцевим самоврядуванням. З 1991 по 2015 рр. намагалися 

реформувати місцеве самоврядування в Україні. Зокрема, у 1991-1996 рр. мала 

місце ідея формування конституційної муніципальної системи, шляхом 

трансформації радянських рад у пострадянську громадівську модель місцевого 

самоврядування [109]. 

 Після прийняття Конституції в 1996 році, положення основного Закону 

про місцеве самоврядування в Україні одержали розвиток у чинному 

законодавстві та закріпилися у відповідних нормативно-правових актах. В 

2004-2014 рр. відбувалися спроби реформувати місцеве самоврядування, які 

були реалізовані після Революції гідності у вигляді реформи місцевого 

самоврядування і трансформації територіальної організації влади на засадах 

децентралізації. 

 

2.2. Ключові чинники трансформації територіальної організації влади 

в Україні. 

Україна йшла до реформи місцевого самоврядування довгі роки 

незалежності. Система територіальної організації влади впливає на суспільно-

економічний розвиток країни в цілому. Її трансформація є логічним та 

необхідним процесом, який зумовлений з одного боку викликом часу та 
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специфікою сучасного етапу історичного розвитку держави, а з іншого – 

об’єктивними чинниками. Враховуючи передумови трансформації 

територіальної організації влади, які накопичилися за період незалежності з 

1991 по 2014 рік, було прийнято рішення групувати чинники та виділити 

чотири основні категорії: політико-правові, економічні, соціально-географічні 

та еколого-географічні. 

Політико-правові чинники базуються в першу чергу на євроінтеграційних 

процесах. Завдяки Революції гідності очевидним є факт, що європейський шлях 

розвитку є для України пріоритетним, а отже, в першу чергу, система 

нормативно-правового забезпечення ефективних взаємозв’язків державної 

влади та місцевого самоврядування на усіх територіальних рівнях має бути 

адаптована відповідно до європейського законодавства та міжнародного права. 

У 1997 р. Україною була ратифікована Європейська хартія місцевого 

самоврядування, що в свою чергу спонукала спроби впровадження системно-

структурних змін у сфері місцевого самоврядування. На жаль, відповідні кроки 

щодо розмежування компетенції між місцевими органами державного 

управління та місцевим самоврядуванням не були завершені. У період із 2003 

до 2012 року здійснювалася підготовка певних законопроектів та інших щодо 

реформування місцевого самоврядування, які не були реалізовані. Позитивним 

кроком для місцевого самоврядування стала легалізація асоціацій місцевого 

самоврядування. Статус останніх було унормовано в Законі України «Про 

асоціації органів місцевого самоврядування» від 16 квітня 2009 р. Ратифікація 

Європейської хартії місцевого самоврядування створила певні правові колізії. 

Хартія стала частиною національного законодавства, а її положення мають 

пріоритет відносно положень національного законодавства. Україна має 

зобов’язання виконання положень Хартії. 

Експертна група Програми Ради Європи «Посилення місцевої демократії 

та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні» підготувала 

системний огляд вітчизняної нормативно-правової бази щодо відповідностей 

європейському законодавству. На жаль, під час ґрунтовного аналізу було 
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виявлено низку суперечливих моментів. Варто зазначити, що українська версія 

самого визначення поняття «місцевого самоврядування» частково не відповідає 

за змістовим навантаженням європейським аналогам, окрім того у Конституції 

немає чіткого розмежування повноважень рівнів самоврядування за принципом 

територіальної ієрархії, певні колізії також існують із розподілом функцій та 

повноважень між місцевими державними адміністраціями та виконавчими 

органами місцевого самоврядування.  

Також суперечності між вітчизняним та українським законодавством 

простежуються щодо кола повноважень місцевої влади у питаннях комунальної 

власності, освіти, медицини, культури, збереження довкілля, а також контролю 

діяльності місцевого самоврядування з боку держави. Також певні 

невідповідності Хартії спостерігаються у положеннях статей, які роз’яснюють 

питання адміністративних структур та кадрового забезпечення органів 

місцевого самоврядування. Ключові розбіжності між європейським і 

вітчизняним законодавством стосуються фінансового забезпечення роботи 

муніципальних органів. Українська бюджетна система в цілому не відповідає 

пунктам статті 9 Хартії [18]. Також зазначимо, що кожен населений пункт є 

самостійною адміністративно-територіальною одиницею, а його жителі – 

самостійною територіальною громадою. Враховуючи територіальний підхід, 

держава має забезпечити повсюдність дії місцевого самоврядування. Це 

означає, що в адміністративно-територіальній системі країни не має бути 

«білих плям», тобто територій, які не знаходяться під юрисдикцією певного 

органу місцевої влади у рамках принципу повсюдності місцевого 

самоврядування.  

Не менш важливими є економічні чинники. Загалом враховуються 

економічні показники розвитку регіонів, такі як індекс цін виробників 

промислової, сільськогосподарської продукції, індекс споживчих цін, 

виробництво продукції промисловості та сільського 

господарства,інвестиційний потенціал, особливо залучення іноземних 
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інвестицій, експорт та імпорт товарів і послуг, роздрібний товарообіг, тощо [1, 

сю 6-15].  

Звісно, існує декілька підходів до оцінки економічної спроможності 

регіонів, а також чимало суперечливих поглядів щодо релевантності та 

доцільності деяких показників. Нами були проаналізована динаміка розвитку 

економіки регіону за п’ять років з 2010 р. до початку реформи у 2014 р. на 

основі даних Державної служби статистики України [27]. Зрозуміло, що у 2014 

р. значне падіння економіки спричинили зовнішні фактори, такі як анексія 

Криму та початок бойових дій на Донбасі. Але певні тенденції простежити 

можна. 

В першу чергу, варто зазначити, що регіони України надто 

диференційовані за виробничим потенціалом, особливо у сфері промисловості 

та матеріального виробництва, зокрема найбільші обсяги реалізованої 

промислової продукції припадали на Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, 

Луганську, Полтавську області та м. Київ, решта регіонів значно відставала у 

даній сфері. Якщо говорити про обсяг реалізованої продукції, а саме товарів та 

послуг, то за період з 2010 по 2014 рік для більшості регіонів характерна 

нестабільна динаміка. Зокрема, значний спад відбувався у Луганській та 

Донецькій областях, що скоріш за все тісно пов’язано з бойовими діями, а 

також у Запорізькому регіоні. Зростання відбувалося у Вінницькій, 

Житомирській Львівській, Сумській та Харківській області. Розбалансованими 

регіонами зі щорічними коливаннями підвищення-пониження обсягів 

реалізованих товарів та послуг були Київська, Одеська та Рівненська області. 

Стабільна, але низька динаміка розвитку характерна для решти регіонів.  

Щодо сільського господарства, ситуація також надто диференційована, 

варто виокремити регіони зі стабільними та нестабільними індексами 

виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема найбільш 

збалансованими у цій сфері виявилися Волинська, Івано-Франківська, 

Житомирська, Рівненська Чернівецька області. Також ми виокремили показник 

частки виробництва сільськогосподарської продукції господарствами 
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населення. Найбільший відсоток спостерігається на територіях Західної 

України та регіонів Причорномор’я (Одеської та Херсонської областей).  

Важливими показниками є загальні обсяги експорту та імпорту товарів. 

Зокрема варто зазначити, що ситуація з імпортом та експортом товарів та 

послуг (показники вираховуються у млн. грн.) у регіонах кардинально 

різнилася, незважаючи на загальну по країні тенденцію до скорочення експорту 

товарів і послуг та зростання обсягів імпорту, спостерігаємо кардинальну 

диспропорцію. Лідерами експорту товарів та послуг були м. Київ, Донецька та 

Дніпропетровська області, які значно випереджали інші регіони. Щодо обсягу 

імпорту товарів та послуг, безпосереднім лідером є місто Київ. Деталі на рис. 

2.3 та 2.4. 

 

Рис. 2.2 «Регіональний вимір динаміки експорту товарів та послуг» 

Джерело: розроблено автором на основі даних Державної служби 

статистики 
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Рис. 2.3. «Регіональний вимір динаміки імпорту товарів та послуг»  

Джерело: розроблено автором на основі даних Державної служби статистики 
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стабільними у даній сфері були Житомирщина, Сумщина, Хмельниччина та 

м. Київ. 

Зростання індексу капітальних інвестицій спостерігалося в Запорізькій, 

Івано-Франківській, Луганській (до початку бойових дій) областях.  Частка 

коштів місцевих бюджетів у обсязі капітальних інвестицій свідчить про 

рівень підтримки місцевою владою розвитку виробничого сектору в регіоні 

[43]. Відповідно до даних, найбільша частка належала Північно-Західним 

регіонам України: Волинській, Рівненській, Житомирській областям та 

Чернівецькому регіону
1
. 

Також у рамках аналізу групи еколого-географічних чинників було 

проаналізовано обсяг капітальних інвестицій в збереження довкілля, а також 

витрати на його охорону. 

Найбільшу кількість коштів у цій сфері залучають промислові регіони з 

високим рівнем забруднення, серед яких Дніпропетровська, Донецька, 

Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська, Харківська області та м.  Київ, 

хоча за обсягами площ природно-заповідного фонду ці регіони значно 

поступаються Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій, 

Херсонській, Одеській областям. Варто зробити припущення, що 

фінансування збереження довкілля, швидше за все, використовувалося не для 

розвитку національної екомережі, а для заходів стабілізації техногенного 

навантаження, яке можна наглядно оцінити завдяки аналізу кількості викидів 

та відходів. Саме промислові регіони здійснювали найбільш інтенсивне 

забруднення атмосфери та продукування відходів, зокрема IV класу, що є 

особливо-небезпечними
2
. Також специфічним еколого-географічним 

чинником є географічне положення регіону, адже з одного боку, це дає 

можливості розширення транскордонного співробітництва, обміну 

управлінського та соціально-культурного досвіду, проведення спільних 

                                                           
1
 Див. Додаток Б. 

2
 Див. Додаток В. 
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проектів. Подібні практики широко розповсюджені у прикордонних регіонах 

країн Європи. Але з іншого боку прикордонні території можуть зазнавати 

латентного нав’язування антиукраїнських ідей та позицій з боку радикальних 

антиукраїнських сил чи країни-агресора. 

Перейдемо до аналізу соціальних чинників. Для характеристики даних 

факторів у регіонах доцільно використовувати такі показники як природній 

та механічний приріст, рівень економічної активності, зайнятості та 

безробіття, частка міського населення. Відповідні дані можуть 

використовуватися у якості фрагментарних індикаторів рівня людського 

розвитку [57]. За п’ять років до початку реформи місцевого самоврядування, 

демографічна ситуація в регіонах України була не сприятливою, а кількість 

людського ресурсу в регіонах значно відрізнялася як і структура населення. 

Зокрема значна частина населення концентрувалася у Донецькій, 

Дніпропетровській, Луганській, Львівській, Одеській, Харківській областях 

та м. Києві. Для даних територій характерний також висока частка міського 

населення. Окрім того важливими демографічними показниками є природній 

та механічний приріст населення. Варто зазначити, що природній приріст у 

більшості регіонів був і залишається від’ємним. Додатній природній приріст 

спостерігався у Волинській, Закарпатській та Рівненській областях. Не менш 

цікавим є аналіз механічного руху населення, який характеризує міграційні 

процеси. Високий додатній механічний рух спостерігався у м. Києві, 

Київській, Харківській, Одеській, Чернівецькій областях. Від’ємний 

механічний рух характерний для Чернігівської, Сумської, Кіровоградської, 

Запорізької областей. Найбільш несприятлива демографічна ситуація, 

враховуючи усі показники до 2014 року спостерігалася у Житомирській, 

Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Херсонській, а у 

зв’язку із бойовими діями в Донецькій та Луганській областях. Також окрім 

демографічних показників важливо оцінити потенціал регіонів у забезпеченні 
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якісними освітніми, культурними, медичними та іншими послугами, які 

необхідні для комфортного проживання
3
. 

Ще одним важливим фактором, який відіграв роль у реформі місцевого 

самоврядування була низька якість надання адміністративних послуг й 

доступність публічних послуг, внаслідок ресурсної неспроможності більшості 

органів місцевого самоврядування здійснювати власні і делеговані 

повноваження. Реформа місцевого самоврядування дає можливість 

запровадження процедури оцінювання якості адміністративних послуг, 

встановити попит на ті чи інші адміністративні послуги та, як наслідок, 

необхідність зменшення або збільшення кількості працівників конкретного 

органу чи структурного підрозділу, можливість перерозподілу 

адміністративних функцій, забезпечення організації процесів контролю якості, 

зокрема, здійснення громадського моніторингу надання адміністративних 

послуг [95]. 

Таким чином, варто зазначити, що аналіз динаміки соціально-

економічного розвитку регіонів з 2010 по 2014 рік показує високу 

диспропорцію між областями у сфері економічної спроможності, виробничої 

спеціалізації та інвестиційної привабливості, людського потенціалу та розвитку 

соціально сприятливих умов для життя населення. Зокрема, регіони Сходу мали 

більший промисловий потенціал, а також оборот товарів і послуг, там 

зосереджувався більший відсоток населення та частка міських жителів. Не 

зважаючи на це, регіони Північного-Сходу втрачають інвестиційну 

привабливість, мали серйозні проблеми із якістю та збереженням довкілля, а 

також у зв’язку із бойовими діями й іншими факторами зазнали втрат 

людського потенціалу. У той час аграрний сектор краще розвивався на 

територіях Центральної та Західної України і був більш важливим у структурі 

господарств населення. Також, Північно-Західні регіони мають високу частку 

сільських жителів та від’ємний механічний, але додатній природній рух 

                                                           
3
 Див. Додаток Г. 
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населення. В Північно-Східних та Центральних регіонах України демографічна 

ситуація була більш тяжкою, адже у даній сфері домінували від’ємні 

показники. Дисбаланс господарчої сфери сильно впливає на антропогенне 

навантаження довкілля та його стан в регіонах. Таким чином уніфікувати 

розвиток регіонів просто безглуздо, адже їхні проблеми, потенціал, сильні та 

слабкі сторони значно різняться між собою. Тому реформа місцевого 

самоврядування була просто необхідним кроком, який мав на меті розширити 

повноваження місцевих влади для вирішення важливих завдань регіонального 

розвитку в рамках їх пріоритетності для території. Але у зв’язку із 

нестабільною соціально-економічною ситуацією та бойовими діями на Сході 

країни, має місце кооперація регіонів на субнаціональному рівні, що б 

дозволило краще налагоджувати зв’язки влади, населення та бізнесу, більш 

ефективно використовувати ресурсний потенціал територій, залучати інвестиції 

та реалізовувати стратегії розвитку. Оскільки, географія адміністративних 

центрів і меж адміністративно-територіальних одиниць визначає рівень 

консолідації суспільства, особливо розміщення соціально-культурних і 

економічних об’єктів, реформування системи управління державою та 

територіального устрою з метою надання реальної можливості для її населення 

отримати максимальну кількість послуг від органів влади на кожному рівні 

управління має бути логічним подальшим кроком. Застарілий адміністративно-

територіальний устрій країни також, з одного боку, виступав у ролі 

каталізатора процесів децентралізації, а з іншого – на даний момент є 

інгібітором реформи [72, с. 224-229]. 

Впровадження децентралізації влади дало поштовх для подальшого 

розвитку органам місцевого самоврядування. Швидкі темпи розвитку регіонів 

неможливі без належного фінансового забезпечення. Надмірна централізація 

повноважень органів виконавчої влади та фінансово-матеріальних ресурсів в 

умовах обмеженості фінансових ресурсів місцевого самоврядування не дають 

можливість стратегічно розвиватися територіальній громаді. Відповідно, 

корпоратизація органів місцевого самоврядування, закритість і непрозорість їх 
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діяльності, високий рівень корупції, що призводить до зниження ефективності 

використання ресурсів, погіршення інвестиційної привабливості територій, 

зростання соціальної напруги – це все результат діяльності органів місцевого 

самоврядування за усі попередні роки. Що, в свою чергу, також призводить до 

погіршення якості та доступності публічних послуг внаслідок ресурсної 

неспроможності переважної більшості органів місцевого самоврядування 

здійснювати власні і делеговані повноваження. Так, наприклад, отримання у 

ході децентралізації влади, місцевими бюджетами фінансової самостійності є 

істотним досягненням. Адже вони можуть плануватися та бути ухваленими 

незалежно від прийняття Державного бюджету України та без прив’язки до 

дати його затвердження. Завдяки цьому кроку кожна територіальна громада 

отримала можливість самостійно планувати свій розвиток та визначати свої 

потреби, виходячи з усіх наявних в неї джерел фінансування. Розширення 

джерел фінансування місцевого самоврядування також є дуже важливою 

перевагою, тому що завдяки цьому частина коштів, яка надходить до місцевих 

бюджетів у вигляді субвенцій та дотацій, не є такою нагальною, оскільки на 

місцях є вже власна основа для розвитку та функціонування [82]. 

 

2.3. Молодь як каталізатор процесів реформи місцевого самоврядування. 

За період незалежності більшої політичної популярності серед населення 

набували політичні процеси національного рівня, надмірна централізація 

сформувала у свідомості громадян стереотип, що органи місцевого 

самоврядування недієві. Тому, у зв’язку із розвитком політичної ситуації в 

країні, рівень довіри до влади поступово падав; у зв’язку із певним 

ототожненням понять «місцеве самоврядування» та «місцева адміністрація», 

кредит довіри населення до муніципальної системи у тому вигляді, в якому 

вона існувала до реформи, також різко впав. Це є другим чинником 

децентралізації – відсутність чіткого розподілу повноважень та зони 

відповідальності між представниками центральної влади на місцях та органами 
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місцевого самоврядування, що призвело до неузгодженості місцевої політики 

щодо соціально-економічного розвитку з реальними інтересами територіальних 

громад. 

Повернемося до кредиту довіри населення до місцевої влади, який є малим 

і цей факт ілюструє низька явка електорату на місцеві вибори, навіть у 

2015 році – після прийняття реформи. Наразі частина територій перебуває у 

депресивному стані, господарство та соціальна сфера знаходяться у стадії 

стагнації. Вищезгадані проблеми стимулюють відтік населення у регіони з 

кращими умовами та перспективами. Особливо гостро це стосується молоді, 

яка не готова чекати позитивних змін десятиліттями, а прагне реалізувати 

власні амбіції у короткі строки. Якщо раніше, у 2000-х рр., можна було 

спостерігати відтік переважно зі сільських територій у столицю та великі міста, 

то на даний момент особливо гостро стоїть питання зовнішньої міграції молоді 

та працездатного населення. Міграційні процеси та інші несприятливі 

демографічні фактори дозволяють зробити висновок, що якщо в найближчий 

час не реалізувати реформу місцевого самоврядування повною мірою, то у 

середньостроковій перспективі у частини територіальних громад не залишиться 

достатньої кількості населення. 

Основними проблемами соціально-економічного розвитку України та її 

територій, які безпосередньо або опосередковано виступали чинниками 

реалізації реформи місцевого самоврядування були: незадовільний стан 

розвитку соціально-виробничої інфраструктури; низька інвестиційна 

привабливість регіонів та інноваційна активність; зростання регіональних 

диспропорцій; низький рівень життя населення; критичний стан основних 

фондів житлово-комунального господарства тощо. Спостерігалися істотні 

територіальні розбіжності в розподілі ресурсного потенціалу, значна 

диференціація регіонів за значеннями основних економічних показників, що в 

поєднанні з мовними, політичними, культурними, географічними та 

екологічними чинниками ще більше загострює проблему територіальної 

єдності й цілісності держави. 
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Залучення молоді до проектів місцевого самоврядування допомагає задіяти 

цей важливий ресурс для вирішення питань місцевого значення й розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць, значно розширює перспективи для 

самореалізації молодих членів територіальної громади, надаючи їм можливості 

брати участь у житті всієї спільноти і втілювати свій інноваційний потенціал. 

Питання участі населення в управлінні загалом знайшли свої відображення в 

численних наукових працях. Дослідниками розроблені різні моделі, що 

характеризують рівні взаємодії населення з органами влади (наприклад, «сходи 

участі» Ш. Арнстейн, Д. Коннора, Д. Уілкокса; «піраміда залучення» Я. Кунца, 

тощо). Більшість цих моделей будується на ранжуванні ступенів включеності 

мешканців в управлінські процеси [135]. Відповідно до Закону України «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 

1993 року №2998-XII (зі змінами), молодь, молоді громадяни – громадяни 

України віком від 14 до 35 років [86]. 

У нашому випадку недостатньо спиратися на вищевказані визначення, 

адже для досягнення поставлених цілей варто розглядати молодь не просто як 

особливу соціально-демографічна групу, а в першу чергу як соціальну 

спільноту. Використовуючи такий підхід, ми розглядаємо молодь як реально 

існуюче, відносно єдине і самостійне взаємопов’язане коло молодих людей. 

Молодь як соціальна спільнота відрізняється різнорідним складом: до неї 

входять люди, що відносяться до різних соціальних, етнічних, професійних та 

іншим груп. Ключові ознаки молоді візуалізовано на рис. 2.5. 
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Рис.2.4. «Основні ознаки молоді, як категорії населення» 

(Джерело: розроблено автором за матеріалами [74]) 

Завдяки ідентифікації вищезазначених ознак, у ході подальшого 

дослідження буде простіше вивчати основні проблеми даної соціальної групи, 

розуміти специфіку роботи із молоддю, виявити основні прорахунки у системі 

комунікації та молодіжної політики з боку органів місцевого самоврядування. 

Адже роль молоді в публічному управлінні та демократичних перетвореннях 

зумовлює необхідність більш детального розгляду участі зазначеної категорії 

населення у процесах підготовки, ухвалення та реалізації управлінських 

рішень, а також визначають потребу дослідження особливостей відносин 

молоді з органами місцевого самоврядування з урахуванням вітчизняного та 

закордонного досвіду.  

Чому важливо залучати молодь до роботи органів місцевого 

самоврядування? Децентралізація влади є вагомим та тривалим процесом, яка 

передбачає обов’язковий фактор – активну участь населення у житті 

територіальної громади. Саме молодь є тою категорією населення, яка в першу 

вікова характеристика, 
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чергу економічно активна, мобільна, гнучка до прийняття змін та їх 

впровадження на практиці.  

Залучення молоді до суспільно-політичного життя є важливим пунктом 

діяльності не лише уряду України, а й Європейського Союзу та країн-членів. 

Якщо розглядати європейське законодавство, то основні принципи співпраці 

молоді та влади у форматі молодіжної політики закладені в основних 

положеннях нормативно-правових актів, які регулюють питання в сфері освіти і 

професійної підготовки, тому у якості джерел інформації можна розглядати 

офіційні документи Європейського Союзу і європейських молодіжних 

організацій. 

Міжнародна комісія з гуманітарних питань ООН серед чинників змін, 

поряд із новими державами, громадськими рухами, сучасною технологією, 

транснаціональної кооперацією і т.д., в якості реальної і значної сили змін 

визначає молодь. У документах ООН наголошується, що в міру зростання 

чисельності молоді, вона стає найбільш потужним чинником у формуванні 

суспільства. Передбачається, що до кінця сторіччя особи віком до 30 років 

будуть становити майже 60% населення земної кулі, а люди до 25 років – 

близько 50%. У будь-якому випадку з молоддю доведеться рахуватися як з 

силою, яка визначатиме політичні, економічні та соціальні структури 

суспільства, і яка вже виступає в якості чинника розвитку духовної культури 

сучасного суспільства. 

Європейський союз у питаннях співпраці із молоддю використовує 

системний підхід. У 1993 р. був підписаний Маастрихтський договір, в його 

статтях 126 і 127 вже говорилося про те, що ЄС повинен заохочувати розвиток 

молоді в частині молодіжних обмінів і полегшення доступу до професійної 

підготовки. Починаючи з Лісабонського договору, Європейський союз 

підтверджує свою прихильність просуванню і подальшому розвитку 

загальноєвропейської політики в сфері освіти, професійної підготовки, 

навчання, молоді. Набагато раніше, ще в 1988 р в рамках Єдиного 

європейського акту Європа розпочала реалізацію своєї першої програми, яка 



118 

 

 

була спрямована виключно на молодих людей Європі,що отримала назву 

«Молодь для Європи». Зазначимо, що з моменту вступу в силу Лісабонського 

договору «законодавчою основою для молодіжної політики є стаття 165 

Договору про функціонування ЄС. Однак базовими документами, що 

визначили основні концептуальні засади та шляхи реалізації молодіжної 

політики в країнах-державах Європейського союзу стали: «Біла книга» «Нові 

стимули для молоді Європи» (2001), Європейський молодіжний пакт (2005), 

Комюніке Європейської Комісії «Підтримка повноцінної участі молодих людей 

в сфері освіти, зайнятості та зайнятості» (2007), Стратегія молодіжної політики 

«Молодь - інвестування і надання можливостей »на період 2010-2018 рр. Ці 

документи також заклали основи загальноєвропейської молодіжної політики і 

стали етапами еволюції концептуалізації молодіжної політики для ЄС [134]. 

Варто зазначити, що залучення молоді законодавчо закріплено не лише 

глобально, а й на національному та регіональному рівнях країн-членів ЄС. 

Беручи до уваги Європейський досвід, зауважимо, що в Україні також молоді 

мешканці є важливим ресурсом територіальної громади, який наділений 

потужним потенціалом. Нехтування цим ресурсом, неврахування інтересів 

молоді органами влади під час ухвалення управлінських рішень не лише 

стримує розвиток відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а й 

може призвести до конфронтації між зазначеними суб’єктами з досить 

серйозними наслідками. Незважаючи на ймовірні складнощі та збільшення 

витрат часу і ресурсів на початкових етапах взаємодії, у подальшому співпраця 

молоді з органами місцевого самоврядування приводить до суттєвих 

позитивних результатів не тільки для зазначених суб’єктів, а й для всієї 

територіальної громади [53]. 

За даними урядового порталу Децентралізація : «Майже 47 % молодих 

людей, які мешкають в ОТГ, вказують, що не відчувають змін для молоді після 

створення громад, понад 35 % вважають, що місцева влада не враховує їхню 

думку при ухваленні рішень. Такими є результатами всеукраїнського 

соціологічного дослідження "Молодь України – 2017", проведеного на 
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замовлення Міністерства молоді та спорту.» [цит.30] Фактично, потребу 

трансформації молодіжної політики на місцях розуміють на національному 

рівні, надаючи велику відповідальність у даному питанні місцевим громадам.  

Для лідерів місцевого самоврядування важливо враховувати стан 

політичної свідомості молоді – найбільш активної частини суспільства. 

Формування політичної свідомості молоді є важливою функцією соціальних 

інститутів. Виховання на принципах толерантності, політкоректності, 

національної ідентичності, патріотизму, відповідальності, довіри до дій влади 

сприяє успішній інтеграції молоді у політичний та соціальний простір, 

ідентифікації зі загальними цінностями й нормами, є запорукою відтворення 

суспільства і його стабільності. У цьому зв’язку особливого значення має 

дослідження різних механізмів становлення молоді як суб'єкта соціально-

політичних відносин. Молодь як соціальна група неоднорідна за своїм складом. 

Традиційно найбільш передовою частиною молоді вважалося студентство. 

Однак політична свідомість студентської молоді легко змінюється під 

впливом подій, що відбуваються у світі, країні та регіоні. З’являється потреба у 

нових дослідженнях, у вивченні динаміки зміни політичної свідомості молоді. 

Тема ця не перестає бути актуальною [19]. Формування політичної свідомості 

відбувається в процесі політичного життя, є історично і соціально зумовленим 

продуктом політичної життєдіяльності людей, їхньої політичної творчості, який 

відбиває процес опанування суспільством, націями, класами, іншими 

соціальними спільнотами та індивідами політичних відносин, а також розвиток 

їхньої власної сутності і значною мірою залежить від характеру, темпу, змісту 

процесу політичної соціалізації молодої особи. 

«Якщо у 1998 році у виборах взяло участь 67% молодих людей, віком 

від 18 до 29 років, то в 1999 таких людей було 61%, а у 2002 – 59%. Певний 

сплеск активності спостерігався під час виборів у 2004 році під час 

Помаранчевої революції. Тоді 71% молодих людей взяли участь у виборах. Але 

потім знову почалося зниження і на останніх президентських виборах 2014 

року ми спостерігали рівень активності лише на рівні 44%», – порівнює 
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соціолог, директор соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко 

[98]. 

Говорячи про політичну свідомість української молоді, можна навести 

дослідження, проведене в Запоріжжі у 2012 році, результати якого 

демонструють, що 37,3% молоді мало цікавиться політикою і, хоча вони чули 

про вибори до Верховної Ради (76,7%), лише 36,8% остаточно вирішили 

голосувати [81]. 

Молодіжні проблеми є предметом досліджень багатьох вчених та 

практиків, зокрема Українського інституту соціальних досліджень імені 

Олександра Яременка, який провів десятки цікавих і фундаментальних 

досліджень молодіжних проблем в Україні та за її межами, хоча більшість 

досліджень стосувалися в першу чергу стилю життя молоді, а не участі у 

місцевому самоврядуванні. Ставлення молоді до влади найкраще 

демонструється у соціологічних дослідженнях, які проводять до, під час чи 

після виборів. 

Компанія GfK Ukraine на замовлення центру «Нова Європа» у 2017 р. 

провела дослідження, відповідно до результатів якого 40% молодих людей 

вважають, що їхні інтереси зовсім не представлені або мало представлені в 

політиці, у протилежному переконані 7%. Ще третина респондентів 

дотримуються позиції, що «істина посередині», решта не визначилася з 

відповіддю, 50% респондентів нічого не знають про молодіжну державну 

політику, 49% вказали, що важливим напрямком для влади є сприяння 

зайнятості, але тільки 10% зазначили, що відповідні заходи реалізують у 

їхньому регіоні. Основними цінностями для молоді за результатами опитування 

є економічний добробут, працевлаштування та безпека. Верховенство права, 

рівність і демократія є менш пріоритетними [23]. 

Низькі статистичні показники участі молоді у виборчому процесі 

створюють умови, в яких молодь розглядається як пасивний виконавець 

готових рішень. Тобто фактично дана категорія населення лише спостерігає за 

діяльністю органів місцевого самоврядування, а не приймає активну участь. 
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Нами було проаналізовано відсоток кількості молодих людей у обласних радах 

після виборів до місцевих рад станом на 2016 рік
4
. Результати у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Представництво молоді в органах місцевого самоврядування 

обласного рівня станом на 2016 рік. 

Регіон 

Відсоток молоді 

від загального 

числа депутатів 

Регіон 

Відсоток молоді 

від загального 

числа депутатів 

Львівська 20,2 м. Київ 15,8 

Хмельницька 13 Тернопільська 12,5 

Сумська 12,5 Івано-Франківська 11,9 

Вінницька 11,9 Черкаська 11,9 

Рівненська 11,3 Запорізька 10 

Київська 9,5 Миколаївська 9,3 

Чернігівська 9,3 Одеська 8,3 

Чернівецька 7,8 Харківська 7,5 

Полтавська 7,1 Кіровоградська 6,3 

Житомирська 6,3 Херсонська 6,3 

Дніпропетровська 5 Закарпатська 4,7 

Волинська 1,2   

Луганська - Донецька - 

 

Як бачимо, представництво молоді в органах місцевого самоврядування 

регіонального рівня незначне, окрім Львівської області та м. Київ. Загалом, 

участь молоді у місцевому самоврядуванні має декілька форм.  

Представницька – участь характеризується залученням індивідів, 

наділених владними повноваженнями вибіркової представницької влади. 

Представницька участь є невід’ємним елементом місцевого самоуправління, як 

місцевої влади і як форми управління на локальних територіях. Серед молоді 

представницька участь поширена слабо. 

                                                           
4
 Див. Додаток Д. 
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Соціальна участь розглядається як свідомо спрямована діяльність особи 

або груп людей, яка орієнтована на міжособистісні контакти та реалізацію 

певних соціальних цінностей [47].  

До соціальної активності молодь залучається краще, ніж до 

представницької. Цей факт варто враховувати під час співпраці молоді та 

органів місцевого самоврядування.  

Варто зазначити, що в Україні існує державна молодіжна політика, яка 

регламентується відповідною нормативно-правовою документацією. 

Незважаючи на це, ми рекомендуємо органам місцевого самоврядування, в 

першу чергу об’єднаним територіальним громадам, розробляти власну 

концепцію або стратегію молодіжної політики, враховуючи специфіку та 

ситуацію, яка склалася в регіоні. Існує велика кількість термінів, які 

розкривають суть поняття «молодіжна політика», але кожен з них має свої 

певні недоліки. Зокрема, якщо розглядати молодіжну політику у якості 

«відношення до молоді» з боку суспільства, держави чи органів місцевого 

самоврядування, то сама молодь виконує роль об’єкта дії, але не суб'єкта 

власної молодіжної політики. Тому, доцільно розглядати молодіжну політику 

як багаторівневу систему взаємодії молоді та соціальних інститутів, суб'єктів 

молодіжної політики, влади та соціально-стратифікованих груп [122]. 

У загальному вигляді основні етапи взаємодії молоді з органами місцевого 

самоврядування можна подати як п’ять рівнів. 

Перший – забезпечення інформацією. Більшою мірою реалізується прямий 

зв’язок – передавання інформації від депутатів, органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування до молодіжних верств населення. Налагодження 

цього зв’язку дозволяє забезпечити ознайомлення молоді зі станом справ у 

населеному пункті (інформування); певною мірою формує ціннісні орієнтації, 

громадську думку (виховання, просвітництво); створює передумови для 

організації суб’єктів місцевого самоврядування, підвищує почуття 

відповідальності в посадових осіб та депутатів за їхню діяльність (організація); 

спонукає молодих членів територіальної громади до певних дій (мобілізація); 
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сприяє створенню відносин довіри між населенням та органами влади; 

підвищує стійкість та цілісність системи місцевого самоврядування. 

На другому рівні взаємодії (обмін інформацією) налагоджується зворотний 

зв’язок між органами місцевого самоврядування влади і молоддю. Зворотний 

зв’язок сприяє не тільки виявленню владою проблем, що найбільше турбують 

молоде покоління. Урахування органами влади поглядів молоді є фактором, що 

сприяє вдосконаленню управлінських рішень, найповнішому відбиттю в них 

інтересів і потреб молодих жителів, умовою підвищення активності мешканців 

населеного пункту. Ця інформація може слугувати основою розроблення 

рішень, що приймаються місцевими органами влади, дає їм можливість 

відстежувати та оцінювати реакцію населення на їхні дії. Завдяки зворотним 

зв’язкам уся система місцевого самоврядування стає стійкою, менш залежною 

від випадковостей, зберігає свою спрямованість, краще пристосовується до 

зовнішнього оточення, набуває можливостей для розвитку. 

Третій рівень взаємодії (консультування) характеризує ситуацію, коли 

молоді активні жителі пропонують органам влади власні шляхи вирішення 

певної проблеми. Водночас міра врахування цих поглядів в управлінському 

рішенні визначається органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування.Необхідно підкреслити, що реальна здатність молоді вливати 

на управлінські рішення залежить, насамперед, від дієвої системи постійних 

контактів з органами та посадовими особами місцевого самоврядування. 

Налагодження регулярних діалогів органів влади з молодим поколінням 

відбувається шляхом включення представників останнього до складу 

консультаційно-дорадчих органів (громадських рад, громадських палат), участі 

молодіжних лідерів у роботі органів місцевого самоврядування як експертів, 

консультантів тощо, проведення круглих столів, конференцій, форумів, 

семінарів, вебінарів, інтерактивного спілкування в інших сучасних формах. При 

цьому консультації необхідно проводити до ухвалення органами місцевого 

самоврядування остаточного варіанта вирішення певної проблеми, що 

дозволить його вчасно скоригувати, відобразити в управлінському рішенні 
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погляди молодих членів спільноти, тим самим заохотивши їх до подальшої 

співпраці. Взаємодія між вказаними суб’єктами поглиблюється.  

На четвертому рівні взаємодії (участь у прийнятті рішень) рішення 

ухвалюються органами влади спільно з молодими мешканцями. Тобто 

зауваження і пропозиції молоді обов’язково враховуються органами місцевого 

самоврядування в їхній діяльності. Молодь починає усвідомлювати свою 

відповідальність за сам процес управління та його наслідки. Крім того, коли 

погляди молодого покоління відбиваються в офіційних рішеннях, самі молоді 

мешканці з більшим завзяттям беруть участь у втіленні цих рішень у життя. 

Найвищий рівень взаємодії (безпосереднє ухвалення рішень) відбиває 

ситуацію, коли молодь спроможна безпосередньо приймати рішення, що 

стосуються питань місцевого значення, у тому числі і як посадова особа чи 

виборний представник органів місцевого самоврядування [53]. 

Досягнення усіх рівнів взаємодії місцевого самоврядування із молоддю є 

стратегічною метою молодіжної політики,яка полягає у створенні умов для 

самореалізації та розвитку молодої людини, реалізації потенціалу у всіх сферах 

суспільного життя саме на тій території громади, яка є об’єктом управління 

місцевого самоврядування. Концепція місцевої молодіжної політики повинна 

будуватися з урахуванням різної спрямованості молоді. Молодь в регіонах – це 

динамічна категорія, яка постійно трансформується та шукає можливості для 

розвитку, спираючись на власні прагнення та амбіції. Регіональна молодь 

представлена різними соціальними групами,які можуть бути кардинально 

протилежні один одному. Якщо реально дивитися на речі, то молодь, особливо 

у депресивних регіонах, зазнає кризи власної ідентичності та цінностей, що 

виражається у формі зниження престижу працевлаштування у регіонах та 

країні, в цілому, відсутністю чіткої внутрішньої системи суспільної орієнтації, 

внутрішня невизначеність в шкалі життєвих цінностей. 

Саме тому уряд пропагує створення регіональних та місцевих молодіжних 

центрів за європейським зразком, на жаль, дана ініціатива не закріплена 

законодавчо. Фактично основна мета даних організації полягає у тому, щоб 



125 

 

 

посилити діалог між активною молоддю та органами місцевого 

самоврядування, адже з одного боку, центри допомагають молоді 

вдосконалюватися, забезпечують якісне проведення вільного часу, дають 

можливість оцінити реальні перспективи саморозвитку у регіоні. З іншого боку, 

представники місцевого самоврядування завдяки центрам можуть оцінити 

реальні потреби даної категорії населення, залучити представників молоді до 

своєї діяльності, тощо. Успішними прикладами є молодіжні центри у містах 

Луцьк, Львів, Суми та Дніпро. Не зважаючи на подібну мету, дані організації 

мають власні завдання, які найкраще відображають запити молоді того, чи 

іншого регіону [30]. 

 

Висновки до Розділу 2. 

1. Історичний розвиток територіальної організації влади в Україні 

розпочався ще у Середньовіччі. Фактично його можна поділити на декілька 

етапів, залежно від основних факторів: характеру адміністративно-

територіальних утворень та розвитку місцевого самоврядування. Таким чином 

було виділено 7 етапів: князівський, шляхетський, козацький, губернсько-

округовий, період перманентних трансформацій, радянський-обласний, 

пострадянський. Довгий час українські території були у складі інших держав, 

які доволі часто утискали та обмежували автономію українського населення, 

інколи проводили відкриту антиукраїнську політику. Тому представництва 

державної влади сприймалися населенням вороже, у той час як форми 

місцевого самоврядування виступали у ролі само ідентифікації українців. Після 

отримання незалежності, в Україні залишився рудиментарний радянський 

адміністративно-територіальний поділ, у зв’язку зі створенням нових 

адміністративно-територіальних утворень, таких як об’єднані територіальні 

громади, припускається можливість переходу до нового етапу трансформації 

територіальної організації влади.  

2. Реформа місцевого самоврядування – це реальний та нагальний 

виклик часу. Впровадження децентралізації влади було зумовлене рядом 
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чинників, які можна скомпонувати у 4 основні групи: політико-правові, 

економічні, суспільно-географічні та еколого-географічні. Не зважаючи на 

деструктивну сутність, накопичувальний ефект роками не вирішуваних 

проблем змусив вдатися до трансформації територіальної організації влади. 

Значна диспропорція між регіонами у економічній, екологічній, соціальній 

сферах вимагає розширення повноважень органів місцевого самоврядування 

для вирішення нагальних проблем у регіонах. Області України знаходяться у 

нерівних ресурсних умовах, а також зіштовхуються із різними проблемами. У 

зв’язку із нестабільною політико-економічною ситуації в країні, пропонується 

розглянути субнаціональний рівень територіальної організації влади як 

можливість кооперації регіонів для оптимізації використання ресурсів та 

мобілізації зусиль для більш ефективного вирішення ключових завдань.  

3. Гостро стоїть проблема недофінансування місцевих бюджетів, що є 

нагальною проблемою місцевого самоврядування. Саме тому муніципалітети 

використовують різні форми залучення доходів та інвестицій, включаючи 

гранти міжнародних організацій та фондів. Функції органів місцевого 

самоврядування постійно трансформуються, але не завжди органи місцевого 

самоврядування спроможні виконувати покладені на них завдання, у зв’язку із 

недостатнім кадровим забезпеченням, відсутністю чіткого поділу зон 

відповідальності із місцевими державними адміністраціями та фінансовою 

спроможністю.  

4. Особливу роль для успішної реалізації реформи відіграє молодь. Це 

мобільна, ефективна та прогресивна категорія населення, яка у 

середньостроковій перспективі буде соціальним базисом для подальшого 

розвитку об’єднаних територіальних громад у регіонах та місцевого 

самоврядування, в цілому. На жаль, після Революції Гідності молодь втрачає 

зацікавленість до політичного життя країни, прикладом слугує низький 

відсоток молоді серед числа депутатів обласних рад у регіонах. Відповідно до 

проведених досліджень, близько половини молодих людей нічого не знають 

про молодіжну політику, переконані, що їхні інтереси не цікаві державі. Також 
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низький відсоток респондентів ознайомлений із місцевими ініціативами 

підтримки молоді. 

5. Урядові структури стверджують, що близько третини молодих 

жителів об’єднаних територіальних громад не відчувають жодної підтримки зі 

сторони органів місцевого самоврядування. Вони переконані, що місцева влада 

недостатньо приділяє увагу проблемам молоді. Окрім того, близько половини 

молодих людей стверджують, що взагалі не відчули змін у роботі 

трансформованих органів місцевого самоврядування. Тому урядові інституції 

пропонують органам місцевого самоврядування активно розвивати власну 

місцеву молодіжну політику та залучати дану категорію населення до власних 

проектів та програм. На жаль, більшість пропозицій не закріплені відповідними 

нормами чинного законодавства, що ускладнює діяльність органів місцевого 

самоврядування у сфері формування та розвитку молодіжної політики у регіоні.   
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РОЗДІЛ 3. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

3.1. Напрямки комунікаційного супроводу забезпечення системи 

прийняття рішень органами місцевого самоврядування в Україні 

Трансформація територіальної організації влади в Україні відбувається у 

контексті процесів децентралізації. Важливо розуміти, що ефективність 

впровадження реформи місцевого самоврядування у регіонах залежить не лише 

від ресурсної спроможності та потенціалу регіонів, а й від сприйняття 

населенням реформи, залучення його до прийняття управлінських рішень, 

підтримки органів місцевого самоврядування громадами. Модернізація 

місцевого самоврядування розпочалася у 2014 р., тому важливо оцінити її 

динаміку в регіонах. Для виконання подібних завдань доцільним є залучення 

експертів. Це надає можливість комплексно оцінити проблеми регіонів, сприяє 

організації соціального діалогу між представниками самоврядування та 

населення, надає місцевій владі конкретні поради та методи реалізації стратегії 

регіонального розвитку. Також врахування думок експертного кола дозволяє 

проаналізувати реальний стан речей, збільшити залучення джерел нових ідей та 

альтернатив, розробити різні стратегії виходу із кризових ситуацій [112]. 

Нами було проведено вивчення експертної думки завдяки використання 

методів глибинних інтерв’ю та анкетування. Експерти, які взяли участь в 

дослідженні, були розділені на 2 групи. Перша когорта – це фахівці, що брали 

участь в роботі місцевого самоврядування. Вони були опитані шляхом 

анкетування. Члени другої групи участі не брали, тому їхня думка 

досліджувалася за допомогою глибинних інтерв’ю. До речі, першу когорту ми 

також розділили на два типи: особи, які були виборними чи призначеними 

представниками органів місцевого самоврядування, та фахівців, які не 

належали до місцевої влади. Схематична візуалізація поділу експертів 

зображена на рис. 3.1. 
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Рис.3.1. «Групування експертів»  

Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень 

 

Для збору експертних оцінок було створено питальник, який складався з 

трьох структурних блоків та блоку особистої інформації про учасників 

дослідження. 

До першого блоку належали питання оглядового характеру, що мали на 

меті дізнатися загальне враження щодо реформи з децентралізації влади в 

Україні. Респонденти надавали аргументований аналіз задач та принципів 

децентралізації, темпів впровадження реформи на локальному та регіональному 

рівнях. Другий блок складався з питань, які стосувалися новоутворених 

адміністративних одиниць – об'єднаних територіальних громад. Мова йшла про 

оцінку роботи трансформованих органів місцевого самоврядування, часового 

інтервалу об'єднання громад, пріоритетних завдань, які місцева влада 

першочергово має вирішити у регіоні. Третій блок питань показав, наскільки 

експерти включені в роботу місцевого самоврядування. Ця категорія питань 

надала можливість визначити, як часто респонденти виступають в ролі 

користувачів послуг місцевого самоврядування, долучаються до діяльності 

місцевої влади чи проводять із нею спільні проекти. 

ГРУПА 1 

 брали  участь у роботі органів місцевого самоврядування 

КАТЕГОРІЯ 1 

 були  представником 
місцевої ради 

КАТЕГОРІЯ 2 

не були  представником 
місцевої ради 

ГРУПА 2 

не брали  участі у роботі 
органів місцевого 
самоврядування  
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Варто додати, що фахівці, відібрані нами для дослідження, відповідали 

певним критеріями, таким як рівень освіти, досвід роботи у сфері регіонального 

розвитку, професійна та громадська діяльність та досвід співпраці із 

неурядовими громадськими організаціями чи міжнародними проектами. 

Учасники дослідження дійсно компетентні, вони мають один або декілька 

освітньо-кваліфікаційних рівнів, третина з них мають науковий ступінь. 

Респонденти працювали в міжнародних програмах або мали досвід співпраці з 

експертними колами США, Канади та Європи, проходили відповідні тренінги 

чи курси. 

Перейдемо до результатів дослідження. Усі учасники опитування 

впевнені, що місцеве самоврядування в Україні потребує змін, система до 

впровадження реформи була настільки архаїчною, що не могла жодним чином 

дати поштовх регіональному розвитку. Окрім того, державі потрібні не 

фрагментарні зміни, а повна тотальна трансформація територіальної організації 

влади. Очевидно, що експертне коло не може бути однорідним у питаннях 

стратегії реформування місцевого самоврядування, підтвердженням цьому є 

той факт, що лише 70% експертів повністю підтримують децентралізацію 

влади, 20% – скоріше підтримують децентралізацію влади, але вважають, що 

реформа потребує корекції, а 10% – розчаровані результатами децентралізації з 

моменту впровадження її принципів на місцях (див. рис. 3.2). 81,8% учасників 

дослідження переконані, що децентралізація влади в першу чергу впливає на 

місцевий рівень (сільські або міські громади), 18,2% впевнені, що в першу 

чергу децентралізація впливає на рівень районів. 

Ключовим індикатором реформи місцевого самоврядування в Україні є 

об’єднання територіальних громад, що в подальшому може прискорити 

впровадження реформи адміністративно-територіального устрою. Цей процес 

тривати більше трьох років. Ми намагалися зрозуміти, як оцінюють темпи 

об’єднання експерти. У цьому питанні думки кардинально розходяться. 

30% учасників впевнені, що об'єднання територіальних громад проходить 

відповідно до запланованого часового інтервалу, близько 20% вважають, що 
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об’єднання перевершує експертні прогнози, але 50% експертів не згодні зі 

своїми колегами. Вони переконані, що темпи об'єднання не відповідають 

прогнозам. У свою чергу, цей факт стимулює диспропорції стартових умов між 

територіями. 

 

 

Рис. 3.2. «Експертна оцінка процесів децентралізації в Україні» 

Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень 

 

Перейдемо до блоку питань про ієрархію завдань та проблем, які варто 

вирішувати модернізованим органам місцевого самоврядування у своїх 

регіонах. Варто зазначити, що у цьому блоці експертне коло не знайшло 

консенсусу. Частина респондентів наголосила на першочерговій доцільності 

вирішення соціальних проблем об’єднаними територіальними громадами. Це 

дозволить впровадити первинні зміни повсякденного життя населення в короткі 

строки. Як результат, зростатиме кредит довіри населення, інтерес до роботи 

місцевого самоврядування, зросте залучення громадськості до реалізації 

ініціатив місцевої влади. Інша група експертів притримується протилежної 

точки зору, звертаючи увагу на розвиток економічного потенціалу територій, 

що є процесом більш тривалим, але результативним. Експерти апелюють до 

70% 

20% 

10% 

повністю підтримують 
децентралізацію 

вважають, що реформа 
потребує корегування 

розчаровані 
децентралізацією 
влади 
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кореляції залежності добробуту населення від економічних показників розвитку 

регіонів. Високий рівень безробіття, слабка виробнича сфера, низькі доходи 

населення демотивують місцевих жителів залишатися проживати у 

депресивних територіях, навіть якщо рівень соціальної інфраструктури зазнає 

незначних змін. Третя група учасників дослідження впевнена, що кожна 

громада – це унікальна територіальна структура і саме місцеве самоврядування 

та населення, залежно від пріоритетів розвитку, повинні визначити, які 

завдання в першу чергу потрібно вирішити на їхній території, враховуючи 

сильні та слабкі чинники регіонального розвитку. Об'єднані громади повинні 

отримувати додаткові джерела фінансування, зокрема певну процентну частину 

єдиного податку, екологічний податок, податок на прибуток підприємств 

комунальної власності, податку на майно, податку на доходи фізичних осіб та 

подібне. Крім того, під юрисдикцією громад залишаються збори та інші 

платежі, такі як державна податкова плата, туристична збірка, плата за надання 

адміністративних послуг тощо.  

У зв’язку з цим спостерігається неоднорідність впровадження реформи 

місцевого самоврядування в різних регіонах України. Одним із індикаторів 

експерти вбачають кількість об'єднаних територіальних громад у областях..  

Об'єднання територіальних громад показує значні результати.  Позитивним 

аспектом реформи можна вважати той факт, що об'єднана територіальна 

громада, отримавши певні повноваження та ресурси, може самостійно 

приймати рішення, які задачі першочергові для вирішення. Таким чином, 

місцеві еліти в різних областях демонструють успіхи у сфері регіонального 

управління. Наприклад, Батуринська та Крюковська громади, що в 

Чернігівській області, пріоритетними напрямками визначили для себе сфери 

освіти, туризму та енергетичної ефективності. У Батуринській територіальній 

громаді сприяють поліпшенню матеріальної бази об'єктів дошкільного та 

середнього освіти, розвиток туристичної інфраструктури. Крюківська 

територіальна громада пріоритетним напрямом вибрала розвиток 

інфраструктури, господарства та підвищення якості адміністративних послуг.  
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Житомирська область одна з провідних в Україні по кількості об'єднаних 

територіальних громад. Причини можуть бути різними, зауважують експерти. 

Деякі населені пункти мають бажання поліпшити свій потенціал, більш 

депресивні території - можливість зупинити регресію у власному розвитку. 

Експерти переконані, що саме громади з успішними власними кейсами, які 

створили унікальний продукт, можуть вважатися ефективними представниками 

місцевого самоврядування. Такі громади є цікавими для міжнародних проектів 

та програм міжнародної технічної допомоги. Вони мають шанс залучити 

додаткові інвестиції для розвитку власного регіону.   

 Не дивлячись на успіхи реформи місцевого самоврядування в кожному 

регіоні України, існує ряд ризиків, які перешкоджають розвитку, розвиваючись 

більш швидкими темпами. Наприклад, важливим фактором є освіта місцевого 

населення з суттю реформи, так як не завжди децентралізація влади 

сприймається правильно. Також важливим питанням є контроль діяльності 

органів місцевого самоврядування. Незважаючи на позитивні приклади роботи 

місцевих органів влади в різних областях України, звертаємо увагу на той факт, 

що на даній стадії реформи пункт про контроль місцевого самоврядування 

потребує доопрацювання. Негативним наслідком цього може стати зростання 

порушень українського законодавства в процесі діяльності органів місцевого 

самоврядування. Ще один важливий ризик - проблема недофінансування 

місцевих бюджетів. Більша частина обласних бюджетів потребує в дотаціях з 

боку держави, таким чином, об'єднані територіальні громади зможуть вийти за 

межі дотацій з боку держави. 

Так само особливо гостро стоїть питання кадрового забезпечення органів 

місцевого самоврядування. В умовах децентралізації влади, регіонам потрібні 

не просто посадовці та державні службовці, а якісні освічені менеджери, які 

мають комплексну візу розвитку регіону, розбираються в основи управління, 

планування території та розвитку регіональної економіки. Тому дуже важливо 

правильно підійти до питань освіти та відкритих конкурсів на працівників 

органів місцевого самоврядування, а також центрів надання адміністративних 
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послуг. Незважаючи на різні, а інколи й діаметрально протилежні позиції щодо 

територіального розвитку, управління, контролю, абсолютно всі експерти 

декларують низьке кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування та 

необхідність у терміновому підвищенні кваліфікації. 

Експертам було надано певний набір навичок та характеристик, завдяки 

яким вони могли сформулювати профіль ідеального працівника органів 

місцевого самоврядування, оцінюючи параметри навиків від 1 до 10 балів. На 

жаль, велика полярність думок експертів показала  відповідні результати: 

1. Досвід роботи у органах місцевого самоврядування – 5,8; 

2. Уміння ефективно організувати діяльність у структурі – 4,7; 

3. Досвід роботи в крупних проектах та міжнародних організаціях – 4,3; 

4. Додаткова підготовка (курси, тренінги), підвищення кваліфікації – 4,0; 

5. Вміння працювати у команді – 3,1.  

Велика частина експертів тісно працюють з органами місцевого 

самоврядування, 25% учасників опитування самі були депутатами місцевих рад 

або радниками, працівниками органів місцевого самоврядування. Так само 80% 

респондентів відзначили, що регулярно користуються послугами даних 

структур і запевняють, що після реформи якість послуг значно зріс. 

В умовах трансформації місцевого самоврядування, контроль за 

діяльністю місцевих органів влади лежить на громадськості, 60% опитаних 

вважають, що це правильна позиція, 40% експертів – що контролю 

громадськості недостатньо, і місцеве самоврядування має бути 

підпорядкованим державним органам. 

Абсолютно логічним подальшим кроком було вивчення думки 

представників органів місцевого самоврядування щодо проблем та перспектив 

впровадження реформи. Було опитано близько сотні представників місцевого 

самоврядування із 19 регіонів України. Анкетування проводилося у 

телефонному режимі та завдяки електронній формі Google. 
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Варто зазначити, що в ході проведеного дослідження представники 

місцевого самоврядування надто пасивно йшли на контакт, окрім того – 

офіційні сторінки значної частини представництв місцевого самоврядування в 

соціальних мережах несуть суто формальний характер та не призначені для 

комунікації із населенням, на офіційних сайтах можуть бути розміщені 

недостовірні контактні дані та непрацюючі форми зворотного зв’язку. 

Перейдемо до результатів. Анкета для представництв місцевого 

самоврядування складалася із 4 структурних блоків, включаючи блок 

персоналізованих питань. Перша когорта питань розкривала, настільки органи 

місцевого самоврядування підтримують децентралізацію влади та чи розуміють 

вони сутність самого процесу; другий блок демонстрував з якими труднощами 

та викликами доводиться зіштовхуватися місцевому самоврядуванню; третій 

блок розкривав, з якими категоріями населення найчастіше співпрацюють 

представники місцевого самоврядування. Четвертим блоком були 

персоналізовані запитання. 

В опитуванні взяло участь 59,5% жінок і 40,5% чоловіків, 91,9% опитаних 

мають вищу освіту, 2,7% навіть мають науковий ступінь; серед представників 

органів місцевого самоврядування, які взяли участь в анкетуванні, 

42% належать до молоді. Анкети надсилалися представникам органів місцевого 

самоврядування різних територіальних одиниць: від населених пунктів до рівня 

обласних рад. 

Зазначимо, що 81,1%  респондентів позитивно оцінюють децентралізацію 

влади та переконані, що реформа місцевого самоврядування є потрібною, 

10,8% вважають, що реформа несе позитивні зміни, але не є першочерговою, 

8,1% опитаних розчаровані у реформі та впевнені, що децентралізація не 

виправдала своїх очікувань. Завдяки питанням-фільтрам, нам вдалося оцінити, 

наскільки представники місцевого самоврядування правильно розуміють, що 

таке децентралізація. На жаль, лише 62,2% опитаних насправді розуміє, що таке 

процес децентралізації, решта респондентів не мають чітких знань про реформу 

місцевого самоврядування та плутають поняття децентралізації із об’єднанням 
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територіальних громад та іншими процесами, що характерні для трансформації 

територіальної організації влади. Також важливо було простежити, чи є 

залежність розуміння територіального підходу децентралізації від форми 

новоутвореної об’єднаної територіальної громади. Зокрема, зазначимо, що 

45,9% респондентів є представниками місцевого самоврядування сільських 

населених пунктів та об’єднаних територіальних громад, по 24,3 % – 

представники селищного та міського самоврядування, решта респондентів є 

представниками органів місцевого самоврядування територій, які не входять до 

об’єднаних територіальних громад або ж громад на стадії створення. Ми 

переконані, що децентралізація влади – це процес, який одночасно впливає на 

території будь-якого типу, як сільського так і міського одночасно. Наскільки 

великою є залежність від типу територіальної громади, зображено у                         

таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Залежність сприйняття територіального принципу децентралізації 

влади від типу об’єднаної територіальної громади * (дані у відсотках) 

 
На розвиток яких 

територій в першу 

чергу направлена 

децентралізація влади 

громада 

на стадії 

створення 

міський тип 

громади 

не входить 

до ОТГ 

селищний 

тип 

громади 

сільський 

тип 

громади 

на міста-обласні центри 0 0 0 2,7 0 

на міські населені 

пункти 

0 2,7 0 0 0 

на міські та сільські 

населені пункти 

одночасно 

0 10,8 2,7 10,8 16,2 

на сільські населені 

пункти 

2,7 10,8 0 10,8 29,7 

 

Проведемо аналіз, наскільки вплинула децентралізація влади на суспільне 

життя населення з точки зору органів місцевого самоврядування (рис. 3.3). 

Респондентам пропонувалося оцінити, наскільки змінилося суспільне життя 

після реформи у балах, де 1 бал – вплив дуже негативний, 5 – вплив 
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нейтральний, 9 – вплив дуже позитивний. Загалом спостерігається позитивна 

динаміка змін, особливо це характерно саме для сільських територій, адже 

20,6% опитаних представників органів місцевого самоврядування сільських 

територій поставили найвищий бал, відзначивши, що децентралізація 

надзвичайно позитивно вплинула на розвиток території, по 10,3% найвищий 

бал поставили представники селищних та міських громад, та 

3,4% представників органів місцевого самоврядування населених пунктів, які 

не входять до об’єднаних територіальних громад. 

 

Рис.3.3. Оцінка впливу децентралізації влади на соціально-економічний 

розвиток територій  

Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень 

 

Як бачимо, територіальний підхід та об’єднання територіальних громад 

має вагоме значення в першу чергу для сільських територій. Перейдемо до 

основних труднощів, з якими зіштовхуються, та пріоритетних завдань, які 

перед собою ставлять органи місцевого самоврядування. Щодо труднощів, то 

органи місцевого самоврядування визнають, що найбільш негативно 

впливають безініціативність місцевого населення та погане кадрове 

забезпечення, ресурсна та фінансова спроможність не є настільки 

1 2 4 5 6
7

8
9
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35,1 

29,7 

62,2 

10,8 

51,4 

0 

0 10 20 30 40 50 60 70

недостатнє фінансове забезпечення 

недостатня кількість ресурсів 

безініціативнсіть місцевого населення 

конфліктість жителів громади 

недостатня кількість кваліфікованих кадрів 

не зіштовхувалися із труднощами 

негативними факторами. Деталі на рис.3.4 (дані у відсотках), хоча 

пріоритетними завданнями для себе органи місцевого самоврядування 

визначають: 

1. Збільшення надходжень до місцевих бюджетів. 

2. Розвиток інфраструктури в регіоні. 

3. Поліпшення благоустрою територій. 

4. Покращення якості початкової та середньої освіти. 

5. Поліпшення системи надання адміністративних послуг. 

 

 

Рис. 3.4. Ключові труднощі органів місцевого самоврядування. 

Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень 

 

Для кореляції отриманих даних, ми використали результати опитування 

представників органів місцевого самоврядування, яке проводилось Київським 

міжнародним інститутом соціології у лютому-березні 2017 року. Респонденти 

цього дослідження основними проблемами вбачають:  

 нестабільність законодавства (75%); 

 брак власних коштів (32%); 
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 пасивність населення (32%); 

 відсутність адекватного фінансування делегованих повноважень (31%). 

Меншість респондентів (24% серед керівного складу, 36% серед секретарів 

та працівників виконавчого органу, 40% серед старост) вважають достатнім 

поточний рівень фінансування повноважень, які здійснюються територіальною 

громадою. 

Як бачимо, пасивність населення виступає вагомим фактором в обох 

дослідженнях. Хоча органи місцевого самоврядування дуже високо оцінюють 

власні комунікативні навички та роботу із місцевим населенням, у цьому 

питанні простежується система подвійних стандартів та надто викривлене 

уявлення щодо проблем комунікації органів місцевого самоврядування та 

місцевих жителів. 

Більшість представників керівного складу об’єднаних територіальних 

громад (85%), за даними Київського міжнародного інституту соціології, 

вважають, що за останній рік рівень послуг, що надаються жителям громади, 

покращився. Лише 2% відзначають погіршення. В контексті такої доволі 

позитивної оцінки динаміки змін, три чверті респондентів (74%) говорять, що, 

на їхню думку, жителі громади задоволені діяльністю виконавчого органу. 

81% респондентів говорять, що виконавчий орган скоріше або повністю 

належним чином інформує місцеве населення. Представники самоврядування 

вважають ефективними інструментами для інформування жителів об'єднаної 

територіальної громади оголошення чи інформацію на веб-сторінці 

територіальної громади, інформаційні дошки в приміщеннях органів громади, 

зустрічі з головою територіальної громади, зустрічі з працівниками 

виконавчого органу, оголошення в місцевій газеті роз'яснювальні програми на 

місцевому телебаченні [35, с. 11-29]. 

На жаль, до списку не потрапили соціальні мережі, які є основним каналом 

комунікації із молоддю. Варто зазначити, що етапи проведення нашого 

дослідження показали зворотні результати, які відмінні від поглядів органів 

місцевого самоврядування. Комунікативне забезпечення місцевого 
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самоврядування усіх регіонів України на низькому рівні. Лише 

10% представників місцевого самоврядування згодилися спілкуватися щодо 

участі в опитуванні, а канали комунікації, такі як електронна пошта чи форма 

зворотного зв’язку, взагалі не ефективні. За допомогою цих каналів ми не 

отримали жодних результатів. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що 

органи місцевого самоврядування не готові до відкритого діалогу з 

громадськістю. 

Щодо співпраці із населенням, то в нашому дослідженні був певний блок, 

відповіді на питання якого дали б можливість оцінити, з якими категоріями 

населення найчастіше співпрацюють органи місцевого самоврядування. 

Зауважимо, що серед опитаних представників органів місцевого 

самоврядування 42% – молодь, 47,2% – зрілі люди, 10,8% – особи похилого 

віку. Деталі щодо специфіки роботи з населенням наведені у таблиці 3.2, 

учасники опитування мали право обрати декілька варіантів. 

Таблиця 3.2. 

Специфіка співпраці органів місцевого самоврядування та місцевого 

населення: домінуючі категорії 
   групи               

населення 

 

Катего- 

рія представ- 

ників ОМС 

 

Усі 

категорії 

населення 

 

 

Молодь  

 

Особи 

похилого 

віку 

 

Підприємці, 

представники 

бізнесу 

 

Малозабезпе-

чені та 

соціально не 

захищені 

категорії  

 

Важко 

сказати 

Молодь  

 

18,7% 22,5% 12,5% 24,5% 0 43,8% 

Зрілі люди 

 

32,4% 11% 27,2% 27.2% 36% 27% 

Особи 

похилого 

віку 

24% 11% 43% 0 33% 0 

 

Як бачимо, представникам органів місцевого самоврядування важко 

втримати баланс у питаннях співпраці із населенням. Менше третини 

респондентів усіх вікових груп стверджують, що намагаються співпрацювати 

однаково із усіма категоріями населення. Варто зазначити, о представникам 
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органів місцевого самоврядування, які належать до категорії молоді, найважче 

визначитися із домінуючими у комунікації когортами населення. Окрім того, 

зазначимо що співпраця із молоддю як категорією населення низька у всіх 

органах місцевого самоврядування, більш пріоритетними є соціально 

незахищені особи, представники бізнесу та пенсіонери. 

Високий відсоток представників органів місцевого самоврядування у 

нашому дослідженні відмічають неналежну кваліфікацію фахівців як серйозну 

проблему. У випадку всіх категорій простежується подвійне ставлення до 

навчання, як показують результати дослідження Київського міжнародного 

інституту соціології, що скоріше свідчить про недостатнє усвідомлення 

важливості навчання для якості кадрової підготовки. 

З одного боку, абсолютна більшість визнають важливість навчання (96-

97% вважають його важливим елементом підвищення кваліфікації, 70-79% – не 

погоджуються, що навчання не впливає на ефективність роботи, 79-82% – не 

погоджуються, що навчання є просто марнуванням часу). З іншого боку, 75-

79% стверджують, що «певні програми навчання можуть бути корисними, але 

не є пріоритетними». У разі необхідності обрання пріоритетних інструментів та 

заходів підвищення кваліфікації, то переважна більшість обирають обмін 

досвідом з колегами з інших територіальних громад. Інші інструменти 

викликають значно менше «оптимізму» (хоча більшість респондентів вважає 

усі інструменти ефективними). 

Серед голів об’єднаних територіальних громад, 78% стверджували, що за 

останній рік особисто ініціювали проведення навчальних заходів для 

працівників виконавчого органу. Практично всі голови та заступники 

(відповідно, 93% і 97%) протягом останнього року принаймні одного разу 

відвідали навчальні заходи. Хоча, якщо говорити про регулярну навчальну 

активність (щонайменше кожних 2 місяці), то 47% голів і 36% заступників, за 

їхніми словами, регулярно навчалися. У випадку депутатів показник навчальної 

активності значно нижчий – лише 43% вдавалися до принаймні одного 

навчального заходу, в т.ч. лише 6% місцевих депутатів робили це регулярно. 
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Нижча «навчальна» активність простежується серед секретарів та працівників 

виконавчого органу: 70% секретарів та працівників виконавчого органу 

принаймні одного разу брали участь в навчальних заходах за останній рік. 

Лише 17% брали участь в них регулярно, щонайменше кожні 2 місяці. Для 

73% респондентів оптимальний термін навчання з відривом від основного місця 

роботи становить від 2-3 днів до 1 тижня. Лише 13% говорять про термін 

більше 1 тижня  [35, с. 44 - 56]. 

Як бачимо, представники органів місцевого самоврядування визнають, що 

проблеми пасивності населення та низького кадрового забезпечення є 

вагомими, але на жаль, вони не мають чітких механізмів для вирішення даних 

труднощів. Однією із причин може бути надто завищені показники власних 

компетенцій у сферах комунікації із населенням та самоосвіти, а також 

наявність системи подвійних стандартів.  

Перейдемо до іншої проблеми, яка заважає територіальному розвитку, а 

саме до недостатнього фінансово-ресурсного забезпечення. Однією з форм 

залучення додаткових ресурсів для розвитку громади можуть бути міжнародні 

програми технічної допомоги. Варто зазначити, що органи місцевого 

самоврядування обізнані з донорськими програмами та грантами на середньому 

рівні. Знають про такі програми 59,5%, вагаються з відповіддю – 29,7%, не 

знають про такі програми – 8,1%, взагалі не мають уявлення, що таке 

міжнародні програми технічної допомоги – 2,7%. Програмами-лідерами, про 

які відомо органам місцевого самоврядування, стали U-Lead, Dobre, Despro, 

Usaid, GIZ. 

Якщо мова йде про регіональний вимір, зазначимо, що найбільш 

активними регіонами в опитуванні були – Волинська, Полтавська, Черкаська, 

Івано-Франківська та Донецька області. Взагалі не вийшли на зв'язок 

представники місцевого самоврядування Вінницької, Закарпатської, 

Кіровоградської, Миколаївської областей, реальну ситуацію у даних регіонах 

оцінити дуже складно. Тому вони були винесені у специфічну категорію. 
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Найбільш свідомими щодо сутності реформи місцевого самоврядування 

виявилися представники Івано-Франківської, Київської та Полтавської 

областей, найменш коректно суть децентралізації влади розуміють 

представники Дніпропетровської та Житомирської областей. Щодо співпраці з 

молоддю, то найбільш відкриті у даному питанні представники місцевої влади 

Волинської, Донецької, Чернівецької та Чернігівської областей. В цілому, 

ситуація в інших регіонах доволі суперечлива, місцеве самоврядування не надає 

достатньої уваги регіональній молодіжній політиці. Найбільш обізнаними щодо 

програм міжнародно-технічної допомоги виявилися органи місцевого 

самоврядування Івано-Франківщини, Луганщини та Полтавщини. Загалом, на 

основі отриманих результатів, нам вдалося розробити матрицю типізації 

регіонів
5
. Відповідно до аналізу отриманих даних, регіони мали змогу отримати 

у певній категорії оцінки від А (найкращий показник) до Е (найгірший 

показник), залежно від домінування показників було визначено два типи 

регіонів – із домінуванням «зрілого» та «незрілого» самоврядування. Якщо 

регіон, відповідно до показників, коливався між типом, визначальним фактором 

у такому випадку була якість комунікації із громадськістю. 

Загалом, відповідно до матриці типізації, ми отримали такі результати, які 

наочно зображені у таблиці 3.3 та додатку Е. 

Таблиця 3.3. 

Типізація регіонів України 

 
Області з домінуванням 

«зрілого» місцевого 

самоврядування 

Області з домінуванням 

«незрілого» місцевого 

самоврядування 

Області, місцеве 

самоврядування, яких не 

вийшло на зв'язок 

Волинська Дніпропетровська Вінницька 

Донецька Житомирська Закарпатська 

Івано-Франківська Запорізька Кіровоградська 

Київська Луганська Миколаївська 

Львівська Одеська  
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Полтавська Рівненська  

Сумська Харківська  

Тернопільська Херсонська  

Черкаська Хмельницька  

Чернівецька   

Чернігівська   

 

Загалом варто відзначити, що регіонів зі «зрілим» місцевим 

самоврядуванням, яке готове до змін та впровадження реформи на практиці, 

більше, аніж із незрілим. Крім того, деякі області знаходяться у своєрідному 

перехідному етапі, зокрема це Запорізька, Луганська та Херсонська області, у 

яких значні комунікативні труднощі із громадськістю. 

 

3.2. Залучення активної молоді до забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування. 

Територіальна організація влади в України є важливим аспектом 

сучасних суспільно-географічних досліджень. Наразі проходить активна фаза 

реалізації реформи місцевого самоврядування в контексті децентралізації 

влади. Ця реформа є не лише важливим соціально-політичним кроком, а й 

активним каталізатором трансформації територіальної організації влади та, 

можливо, у подальшому, навіть зміни адміністративно-територіального устрою 

країни. Не варто ідеалізувати реформу місцевого самоврядування, адже, як і 

будь-яка модель чи схема, вона має дефекти, які стають помітними у ході 

практичної реалізації. Це нормальна практика, яка свідчить про те, що реформа 

реально впроваджується, а не лише задекларована на папері. 

Основними агентами змін у регіонах виступають органи місцевого 

самоврядування новоутворених територіальних громад. Їхня оцінка впливу 

трансформації територіальної організації влади на регіональний розвиток також 

є важливою. У зв’язку з різними трактуванням реформи та іншими чинниками, 

населення регіонів своєрідно сприймає нововведення. З одного боку, ми 
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можемо спостерігати у мережі та пресі чималу кількість позитивних відгуків, з 

іншого боку – достатню кількість критики. Місцеві жителі є основними 

суб’єктами здійснення контролю діяльності органів місцевого самоврядування 

в об’єднаних територіальних громадах. Саме тому ефективна комунікація між 

місцевою владою та населенням є надзвичайно необхідною. Особливо варто 

звернути увагу на молодь. Адже саме вона є активною категорією населення, 

яка прагне змін та розвитку. Співпраця із молоддю є важливим комунікаційним 

елементом у системі «населення – місцеве самоврядування». На регіональному 

рівні органи місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій 

формують власні вектори розвитку взаємозв’язків із молоддю, зазвичай 

спираючись на доктрини національного рівня. 

Така когорта населення була вибрана у зв’язку із низкою чинників. 

Реформа з децентралізації влади – це довготривала стратегія. Буде помилкою 

вважати, що система місцевого самоврядування здатна повністю 

трансформуватися через рік чи два після об’єднання територіальних громад. 

Місцевим елітам потрібно навчитися брати відповідальність за свої дії, 

ефективно комунікувати із громадськістю, раціонально розподіляти кошти та 

ресурси, розставляти пріоритети у вирішенні місцевих проблем та задач. Крім 

того, варто підготувати і саме населення до результатів та викликів реформи. 

Адже, відповідно до законодавства, контроль за діяльністю органів місцевого 

самоврядування повністю лежить на місцевих мешканцях. Тому велику увагу 

ініціатори реформи приділяють саме молоді та молодіжній політиці. 

У країнах Європи поширені кілька моделей співпраці органів влади та 

самоврядування із молоддю, зокрема універсалістська, громадівська, 

протекціоністська тощо. Звісно, що Україна вибудовує свою систему співпраці 

із молоддю, але у більшості розвинених демократичних країн молодіжна 

політика має трирівневу структуру: здійснюється на національному, 

регіональному та місцевому рівнях. Отже, у будь якому випадку, місцевому 

самоврядуванню не уникнути контактів та співпраці з молоддю. Високий рівень 

безробіття  – один із критичних чинників, які сприяють відтоку молоді із 
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регіонів, що надзвичайно погіршує демографічну ситуацію в регіоні, негативно 

впливає на соціально-економічну ситуацію
6
. Створення ефективної молодіжної 

політики, умов для самореалізації молоді саме в територіальній громаді, наразі 

є надзвичайно важливими завданнями для місцевого самоврядування. 

Основна проблема, яка зазвичай виникає у подібній співпраці – це 

відсутність конструктивного діалогу між представниками молоді та органами 

місцевого самоврядування. На жаль, спостерігаємо, що чиновники не завжди 

розуміють актуальні проблеми, які існують у середовищі молодих людей, не 

визнають повною мірою позиції та принципи, не вибудовують ефективну 

довготривалу систему співпраці. Але, з іншого боку, молодь також не завжди 

володіє достовірною інформацією про роботу органів місцевого 

самоврядування, цілі, задачі та труднощі, які виникають перед органами 

місцевого самоврядування. 

Доцільно проаналізувати з точки зору молоді, а саме студентства, 

ефективність роботи органів місцевого самоврядування та їх співпраці з 

молоддю в умовах децентралізації влади. Для виконання поставлених цілей, ми 

провели пілотне соціологічне опитування студентів на національному рівні. Ми 

розглядаємо результати в регіональному вимірі, тому аналізуємо дані 

анкетування по регіонам та порівнюємо із загальною ситуацією в Україні. 

Враховуючи вищевказані проблемні моменти, було проведено анкетування 

молоді, основна мета якого полягала у тому, щоб зібрати інформацію про 

ставлення до реформи з децентралізації влади та місцевого самоврядування. 

Основні етапи дослідження включали розробку анкети та супровідного 

інструментарію, розробку вибірки, анкетування респондентів, контроль якості 

виконаної роботи, введення та перевірку даних на логічні помилки, підготовку 

остаточного масиву даних та аналітичного звіту. Необхідною умовою 

проведення дослідження є попереднє вивчення генеральної сукупності та 

встановлення репрезентативної вибірки. Об’єктом дослідження є молодь 
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регіонів України. Генеральна сукупність, вибірка якої понад 10 000 осіб. Ми 

маємо сталий коефіцієнт ймовірності 0,9545. Таким чином, формула вибірки 

буде такою: 𝑛 =  
1

∆2+
1

𝑁

, де:

 
n – обсяг вибірки; 

N – обсяг генеральної сукупності; 

 – максимальна прийнятна похибка, виражена часткою (у даному 

дослідженні – це 3%) [15]. 

Обрахувавши дані, можна зробити висновок, що для проведення 

репрезентативного дослідження достатньо опрацювати 2 500 анкет. 

Розроблена автором анкета складалася із 4 структурних блоків, включаючи 

дані персонального характеру
7
. Завдяки опитуванню, в першу чергу, можна 

зрозуміти, чи знає молодь взагалі про реформу місцевого самоврядування і як 

ставиться до децентралізації влади, настільки вона розуміє зміст реформи і 

самого процесу децентралізації; які завдання має виконувати місцева влада та 

на що звертати увагу при плануванні територіального розвитку. 

У першу чергу нас цікавив регіональний вимір, тобто наскільки 

географічні особливості, зокрема географічне положення регіону, впливають на 

думку респондентів щодо проблем місцевого самоврядування та ефективності 

роботи його органів в умовах децентралізації влади? Для даного дослідження 

було зібрано близько 2500 анкет, з яких опрацьовано 2247 анкет. Решта не 

підлягали аналізу, були зіпсовані або частково заповнені. Дані збиралися як у 

паперовому форматі, так і завдяки електронній формі Google. В опитуванні 

взяла участь молодь: студенти та випускники близько 40 навчальних закладів, 

особи віком від 16 до 37 років, середній вік респондентів – 26 років, найбільша 

кількість респондентів віком 21 рік. Однією з основних задач анкетування було 

дізнатися, чи обізнані студенти із процесами децентралізації влади, як вони 

ставляться до реформи та місцевого самоврядування взагалі. Тому перше 

                                                           
7
 Див. Додаток Є. 
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питання, з яким зіштовхувалися респонденти: чи потрібно реформувати місцеве 

самоврядування? Значна більшість відповіла, що система місцевого 

самоврядування потребує реформи.  

Результати показали, що в Україні 62,3% молоді стверджує, що потрібно 

реформувати систему місцевого самоврядування, 19,6% не визначилися, 

9,7% молоді в Україні вважає, що реформувати систему місцевого 

самоврядування не потрібно, 8,4% – байдужі до даної тематики, але відкритим 

залишається питання, чи підтримує молодь децентралізацію влади та реформу у 

тому вигляді, який здійснюється зараз. Результати зображені на рис. 3.5. 

  

Рис. 3.5. Ставлення молоді до децентралізації влади в Україні 

(Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень) 

 

Як бачимо, 64% молоді в Україні так чи інакше позитивно відноситься до 

процесів децентралізації влади, хоча доволі високий відсоток респондентів не 

визначилися зі своєю думкою. Також ми ставили питання, наскільки вплинула 

реформа місцевого самоврядування на соціально-економічне життя і чи відчули 

респонденти будь-які трансформації. Оцінити зміни молодь могла за 

41% 

42% 

2% 10% 

ні, але цікавлюся роботою ОМС 

ні, не цікавлюся роботою ОМС 

так, був членом місцевої ради 
або балатувався 

так, співпрацював із ОМС у 
певних проектах 
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оцінка в балах 

допомогою балів від 1 до 9, де 1 бал – вплив негативний, 5 балів – вплив 

нейтральний, тобто фактично зміни не відбулися або вони не відчутні на даний 

момент, 9 балів – вплив максимально позитивний (рис.3.6). Як бачимо, 

більшість опитаних не відчула суттєвого прогресу після впровадження реформи 

місцевого самоврядування. Але, у зв’язку із посиленням позитивної тенденції, 

маємо припущення, що основним фактором є відсутність достатнього часового 

періоду. 

Рис. 3.6. Оцінка впливу децентралізації на соціально-економічний 

розвиток на думку молоді 

(Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень) 

Одним із ключових аргументів на користь реформи місцевого 

самоврядування, було впровадження європейського досвіду, співпраця із 

західними партнерами. У своєму дослідженні ми включили декілька питань, 

які спрямовані на те, щоб дізнатися, про яких міжнародних партнерів та їхні 

програми знають студенти. Ситуація склалася не надто позитивно, адже 

51% респондентів не знають про міжнародні програми технічної допомоги 
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для місцевого самоврядування, 14% – взагалі не розуміють сутності даного 

визначення, 26% вагається із відповіддю, решта дала позитивну відповідь на 

питання. Респонденти з усіх регіонів називали такі програми як DESPRO, 

DOBRE, UNDP, PULSE, U-LEAD, Підтримка політики регіонального розвитку 

в Україні (ППРРУ) проект «Пульс», «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду» тощо. Окрім загальновідомих міжнародних проектів, респонденти, які 

розумілися на програмах міжнародної технічної допомоги, згадували також 

локальні грантові ініціативи (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.7. Впізнаваність молоддю програм міжнародної технічної допомоги для 

місцевого самоврядування  

Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень 

 

Важливо також зрозуміти, наскільки залучена молодь до роботи органів 

місцевого самоврядування. Аналіз отриманих даних показав, що 83% молоді 

не брали участі у проектах місцевого самоврядування, половина від даної 
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кількості взагалі не цікавиться питаннями самоврядування, решта респондентів 

мали певну співпрацю із місцевим самоврядуванням: брали участь у засіданнях 

чи проектах, подавали петиції, здійснювали громадський контроль, були 

членами місцевих рад чи балотувалися. Загалом варто зазначити, що політичні 

рухи та регіональне управління на місцевому рівні не є надто цікавим для 

молоді, хоча основні тенденції у цьому напрямку відстежуються.  

Перейдемо до регіонального виміру дослідження. Варто додати, що 

респонденти були опитані з усіх регіонів України, включаючи переселенців із 

тимчасово окупованих територій та анексованого півострова Крим. Результати 

дослідження ставлення молоді до трансформації територіальної організації 

влади показали регіональну диспропорцію. Розглядатимемо регіональний вимір 

трансформації територіальної організації влади з позиції молоді, відповідно до 

ключових проблем: 

- розуміння сутності та ставлення до реформи; 

- оцінка впливу децентралізації на соціально-економічний та 

територіальний розвиток регіонів; 

- основні пріоритетні завдання органів місцевого самоврядування з позиції 

молоді;  

- залучення до роботи органів місцевого самоврядування та міжнародних 

проектів.  

Згідно із даними дослідження
8
, варто наголосити, що потребу в 

реформуванні місцевого самоврядування відзначають у всіх регіонах України. 

Найбільш обізнаними щодо процесів децентралізації влади є вихідці із 

АР Крим та молодь Миколаївської області, найбільш позитивно до 

децентралізації ставляться з АР Крим, Вінницької, Волинської, Житомирської, 

Кіровоградської, Миколаївської та Хмельницької. Найбільший відсоток 

респондентів, які дійсно розуміються на суті реформи місцевого 

                                                           
8
 Див. Додаток Ж. 
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самоврядування – із АР Крим, Житомирської, Львівської, Хмельницької та 

Чернігівської областей. Результати відображені на картосхемах
9
. 

Окрім того, існують схожі тенденції в питаннях пріоритетних завдань 

органів місцевого самоврядування. Зокрема, в усіх регіонах України молодь 

визначає ключовими напрямками зростання надходжень до місцевих бюджетів, 

розвиток транспортної інфраструктури та поліпшення благоустрою
10

. 

Варто зазначити, наскільки оцінює молодь регіонів України вплив 

децентралізації влади на тип новоутворених громад
11

. 

Відповідно до аналізу отриманих даних ми згрупували регіони за 

територіальним принципом.  

Регіони з домінуванням впливу децентралізації на сільські території: 

1. Кіровоградська 

2. Тернопільська 

3. Херсонська 

Регіони з домінуванням впливу децентралізації на міські території: 

1. Дніпропетровська 

2. Донецька 

3. Закарпатська 

4. Запорізька 

5. Полтавська 

6. Рівненська 

7. Харківська 

8. Чернігівська 

Регіони із одночасним впливом децентралізації, як на міські, так і на 

сільські території: 

1. Вінницька 

2. Волинська 

                                                           
9
 Див. Додаток З. 
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 Див. Додаток І. 

11
 Див. Додаток К. 
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3. Житомирська 

4. Івано-Франківська 

5. Київська 

6. Луганська 

7. Львівська 

8. Миколаївська  

9. Одеська 

10. Сумська 

11. Хмельницька 

12. Черкаська 

13. Чернівецька 

*специфічні категорії: АР Крим, м. Київ. 

Як бачимо, у більшості регіонів України молодь відчуває одночасний 

вплив децентралізації як на міські, так і на сільські території. Щодо обізнаності 

молоді про програми міжнародної технічної допомоги, найбільш обізнаними є 

молодь Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Полтавської та 

Сумської областей. Найменше інформацією про програми міжнародної 

технічної допомоги володіють представники Закарпатської, Тернопільської та 

Харківської областей.  

Щодо активності молоді у органах місцевого самоврядування, то серед 

респондентів найактивнішу участь (тобто обиралися до складу місцевих рад чи 

балотувалися), були представники Запорізької, Чернівецької, Чернігівської 

областей та м. Києва, найменш активними були молоді люди із Закарпатської, 

Кіровоградської, Тернопільської, Харківської та Черкаської областей. Таким 

чином, проаналізувавши усі дані, ми сформували матрицю типізації регіонів, 

які були поділені на три групи: регіони з активною молодіжною позицією, 

регіони з невизначеною молодіжною позицією, регіони з пасивною 
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молодіжною позицією
12

. До регіонів із активною молодіжною позицією 

належать області: 

1. Вінницька 

2. Житомирська 

3. Миколаївська 

Регіонами із невизначеною молодіжною позицією є області: 

1. АР Крим 

2. Волинська 

3. Дніпропетровська 

4. Донецька 

5. Кіровоградська 

6. Львівська 

7. Одеська 

8. Полтавська 

9. Сумська 

10. Черкаська 

11. Чернівецька 

12. Чернігівська 

13. м. Київ 

Регіонами з пасивною молодіжною позицією є області:  

1. Закарпатська 

2. Запорізька 

3. Івано-Франківська 

4. Київська 

5. Луганська 

6. Рівненська 

7. Харківська 

8. Херсонська 
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3.3. Рекомендації для забезпечення ефективної діяльності реформи з 

децентралізації. 

Спираючись на отримані результати, було проведено дві типізації регіонів 

України. Перша матриця типізації складена на основі даних, отриманих завдяки 

дослідженню думки молоді щодо впровадження децентралізації влади у 

регіонах. Виділено три типи регіонів:  

1. Регіони з активною молодіжною позицією; 

2. Регіони з невизначеною молодіжною позицією; 

3. Регіони з пасивною молодіжною позицією.  

На основі даних, отриманих від дослідження думки експертів та 

представників органів місцевого самоврядування, виділено 2 типи регіонів:  

а) регіони із домінуванням «зрілого» місцевого самоврядування;  

б) регоіни із домінуванням «незрілого» місцевого самоврядування.  

Дана типізація дала можливість сформувати різні варіації рекомендацій, 

які б відповідали запитам кожного регіону. Комбінована матриця типізацій дає 

нам більш повну картину ситуації в регіонах (таблиця 3.4). 

Таблиця 3.4. 

Комбінована типізація регіонів 

 

Регіони зі зрілим 

самоврядуванням 

та пасивною або не 

визначеною 

молодіжною 

позицією 

Регіони з незрілим 

самоврядуванням 

та пасивною або 

не визначеною 

молодіжною 

позицією 

Регіони з активною 

молодіжною 

позицією, 

самоврядування 

яких не вийшло на 

зв'язок 

Регіони з 

пасивною або не 

визначеною 

молодіжною 

позицією, 

самоврядування 

яких не вийшло 

на зв'язок 

Волинська Дніпропетровська Вінницька Закарпатська 

Донецька Житомирська Житомирська  

Івано-Франківська Запорізька Миколаївська  

Київська Луганська   

Львівська Одеська   
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Полтавська Рівненська   

Сумська Харківська   

Тернопільська Херсонська   

Черкаська Хмельницька   

Чернівецька    

 

Як бачимо, в регіонах України домінує пасивність молоді та неготовність 

до співпраці із органами місцевого самоврядування, частково це пов’язано із 

відсутньою якісною молодіжною політикою в регіонах, особливо «незрілого» 

типу місцевого самоврядування, поганою комунікацією місцевого 

самоврядування із населенням, тощо. 

Органи місцевого самоврядування як форма влади на місцях, мають 

формувати стратегії співпраці із молоддю відповідної території. В умовах 

децентралізації влади в Україні саме вони є комунікативним містком між 

владою, суспільством та бізнесом, що дає можливість виконати завдання, 

спрямовані на підтримку найменш захищених верств населення. Результативна 

робота із молоддю, ефективна соціальна молодіжна політика є вагомим 

компонентом діяльності місцевого самоврядування, у формі надання певних 

соціальних послуг: правової, психологічно-педагогічної, інформаційної, 

консультації, проведення відповідних профорієнтаційних заходів. Молодь не є 

егоцентричною верствою населення, тому надають вищі пріоритети тим 

завданням, які важливі не лише для них, а й для усього суспільства. 

Ми виокремили три групи регіонів, відповідно до отриманих даних 

соціологічного дослідження. А саме: регіони з активною молодіжною позицією, 

регіони з невизначеною молодіжною позицією, регіони з пасивною 

молодіжною позицією. 

Відповідно до типу регіону, ми пропонуємо три різні форми залучення 

активної молоді до реалізації стратегії розвитку територіальної громади. Усі 

вони мають різнитися одна від одної за змістом, сутністю, наповненням, цілями 

та завданнями. 
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Перша категорія характеризується тим, що у регіоні достатній відсоток 

активного населення, яке має високий кредит довіри до децентралізації влади, 

розуміє сутність та необхідність реформи , бере участь у проектах місцевого 

самоврядування, активно долучається до виборчого процесу та громадського 

контролю, має уявлення про міжнародні програми та донорські організації. У 

такому випадку, можна стверджувати, що органи місцевого самоврядування 

мають підґрунтя для проведення активних дій – залучення молоді до своєї 

роботи. Для реалізації поставлених завдань у регіонах із активною молодіжною 

позицією пропонується використання формату тренінг-кейсу
13

. 

У зв’язку з неефективною комунікацією та конфліктами інтересів між 

молоддю та місцевим самоврядуванням, виникають чинники, які несприятливо 

впливають на розвиток території. Молодь вважає, що її інтереси недостатньо 

враховані у роботі органів місцевого самоврядування. Для покращення 

співпраці та спів розуміння місцевої влади та молоді був розроблений даний 

тренінг, мета якого – сформувати ініціативну поведінку молоді в проектному 

середовищі територіальної громади. 

Специфіка роботи із молоддю в регіонах із невизначеною молодіжною 

позицією буде відрізнятися від попереднього варіанту. Адже у даному випадку 

молодь розуміє суть процесів децентралізації, але мало активна, вважає, що 

місцеве самоврядування уявлення не має про її проблеми та потреби, тому не 

націлена брати участь у роботі муніципалітетів. У даному випадку доцільно: 

А) вивчити реальні потреби молоді. 

Б) продемонструвати зацікавленість органів місцевої влади у співпраці.  

Для реалізації відповідних цілей найкращим, на нашу думку варіантом, 

буде зібрання якісного зворотного зв’язку від молоді.  

Поняття зворотного зв'язку в межах різних наукових підходів та напрямів 

має різне наповнення, проте очевидно, що він є одним з основних елементів 

функціонування будь-якої системи. За загально прийнятим визначенням, 

                                                           
13

 Див. Додаток М. 
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зворотний зв'язок – це вплив результатів функціонування системи (об'єкта) на 

характер його функціонування. У науковій літературі можна знайти багато 

підходів до класифікації моделей та видів зворотного зв'язку. Так, залежно від 

типу системи, в якій він реалізується, та функцій, які він виконує, вирізняють 

рефлекторну, біхевіористичну, когнітивну, кібернетичну, комунікативну 

моделі. У дослідженнях були встановлені наступні ефекти прийняття 

зворотного зв'язку:  

1. Стрибок достовірності, завдяки чому суб'єкт, який отримав зворотний 

зв'язок, оцінює як більш достовірні (тобто такі, що більш правдиво 

відображають його особистість) позитивні оцінки і як менш достовірні - 

негативні оцінки зі зворотного зв'язку.  

2. Ефект Варнума, суть якого полягає у тому, що  найбільш узагальнені 

описи сприймаються представниками молоді як точні та специфічні описи їх 

особистості.  

Тобто, завдяки якісній формі зворотного зв’язку, місцеве самоврядування 

має можливість: 

- Дізнатися про реальні проблеми молоді у регіоні. 

- Виявити позитивні і негативні фактори, які змушують молодь мігрувати 

або залишитися у регіоні. 

- Отримати варіанти вирішення певних соціальних проблем, очима молоді. 

- Надати коротку достовірну інформацію про діяльність муніципалітетів.  

- Мотивувати молодь брати участь у роботі органів місцевого 

самоврядування.  

Результати опитування за допомогою форм зворотного зв’язку можуть 

бути використані при плануванні молодіжної політики регіону та подальшої 

співпраці із молоддю. Основна специфіка даних форм полягає у тому, що вони 

мають бути лаконічними та конкретними, без розлогих пояснень, питання 

доцільно формувати з нейтральним емоційним забарвленням, форма має 

обов’язково включати у себе відкриті відповіді та нести виключно 

інформаційний характер, без рекламного чи пропагандиського стилю, до яких 
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молодь ставиться дуже негативно. Збір форм зворотного зв’язку дозволяє 

зібрати контакти небайдужої частини населення та за допомогою CRM системи  

надавати шляхом розсилки на постійній основі інформацію про діяльність 

органів місцевого самоврядування.  

Регіонам із пасивною молодіжною позицією доцільно в першу чергу 

провести якісну інформаційну кампанію. Адже молодь у даних регіонах слабко 

обізнана із процесами децентралізації, не має чіткого уявлення про роботу 

органів місцевого самоврядування , зазвичай вона слабко йде на контакт і є 

об’єктом маніпуляцій зі сторони противників децентралізації чи політичних 

сил.  

Для ефективної інформаційної кампанії доцільно: 

- використовувати соціальні мережі для поширення реальної інформації 

про діяльність муніципалітету (для початку активна сторінка у соціальній 

мережі facebook); 

- залучати в якості інформаційних партнерів адміністраторів пабліків, що є 

найбільш популярними на території громади серед молоді, 

- залучати до просвітницької кампанії лідерів думок серед молоді: 

блогерів, активістів, громадських та культурних діячів,  

- поширювати якісний контент про роботу муніципалітетів зрозумілою для 

молоді мовою, із застосуванням елементів гейміфікації та популярної культури.  

Окрім того важливим елементом молодіжної політики є створення 

молодіжних центрів – сучасних європейських просторів, завдяки яким 

представники місцевого самоврядування мали б можливість у безпосередньому 

спілкуванні оцінити реальний стан проблем молоді, разом із тим, це дало б 

змогу стимулювати дану категорію населення не бути байдужими до розвитку 

власної громади, долучатися до проектів та роботи органів місцевого 

самоврядування. Дані категорії рекомендацій дозволяють органам місцевого 

самоврядування не просто залучити найбільш активну когорту населення, а й 

стимулювати розвиток громадянського суспільства на місцевому рівні.   
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Українські територіальні громади мають велику кількість ресурсів для 

покращення рівня регіонального розвитку. Незважаючи на проблеми та 

труднощі із впровадженням реформи місцевого самоврядування, можна 

виділити основні переваги, які дають можливість ефективно впроваджувати 

децентралізацію влади на місцях:  

 наявність Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», «Про співробітництво територіальних громад» та Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а 

також удосконалення правового поля діяльності громадянського суспільства;  

 розвиток об’єднаних територіальних громад та наявність успішних 

практичних кейсів покращення соціально-економічного розвитку регіону після 

впровадження реформи;  

 досвід співпраці з міжнародними організаціями.  

Слабкими сторонами реформи є:  

 пасивність населення та низький рівень залучення до самоврядування 

молодих громадян;  

 недостатній рівень розвитку горизонтальних зв’язків між органами 

місцевого самоврядування та формами самоорганізації населення  

 низький рівень довіри громадян до органів влади та місцевого 

самоврядування; 

 фінансова нестабільність та обмеженість у ресурсах, низький рівень 

фінансування громадської активності з бюджетів різного рівня, а також 

зниження рівня доходів населення;  

 відсутність повноцінного матеріально-технічного забезпечення для 

реалізації поставлених перед органами місцевого самоврядування завданнями;  

 недостатній рівень інформованості та правової освіти громадськості, 

особливо у сільських регіонах.  

 низький рівень почуття колективної відповідальності за якість життя 

суспільства 
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  недостатньо підготовлений кадровий потенціал 

Залежно від типу регіону відповідно до проведеної нами типізації, ми 

розробили категорії рекомендацій для регіонів зі «зрілим» місцевим 

самоврядуванням та регіонів із «незрілим» місцевим самоврядуванням. 

«Зріле» місцеве самоврядування в першу чергу не лише ефективно виконує 

базові завдання, а й готове створювати унікальний продукт у своїй громаді, 

розвивати бренд власного регіону. Для такої категорії виділяємо відповідні 

рекомендації: 

1. Сформувати ефективну коротко та середньо строкову стратегію 

розвитку власної громади, враховуючи усі чинники та загрози. 

2. Розставити відповідні пріоритети розвитку усіх сфер: економічної, 

соціальної, культурної, тощо. Не зважаючи на недостатню кількість фінансів та 

ресурсів, пріоритетність завдань, розвиватися мають усі сфери одночасно.  

3. Провести активну кампанію залучення населення, яке готове брати 

активну участь у вирішенні місцевих проблем територіальної громади. 

4. Використовувати досвід реалізації успішних кейсів іноземних та 

українських колег у сфері місцевого самоврядування; 

5. Залучити грантові ресурси від міжнародних організацій, донорів, 

національних інвесторів;  

6. Стимулювати подальший розвиток інституту самоорганізації 

населення, громадських організацій, рухів та об’єднань;  

7. Залучати матеріальні, духовно-культурні та трудові ресурси 

території для створення власного унікального регіонального продукту. 

8. Створити бренд-території, організувати активну рекламну 

кампанію, метою якої буде зростання його впізнаваності не лише на території 

громади, а й в інших регіонах України.  

9. Залучення активної молоді до реалізації соціальних кейсів громади.  

10. Проведення трансформації кадрового забезпечення, створення 

системи ефективної підготовки та перекваліфікації працівників, залучення 
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найбільш талановитих молодих і досвідчених фахівців до роботи в органах 

місцевого самоврядування.  

Відсутність реформи адміністративно-територіального устрою, слабка 

фінансова автономія та інші чинники не дають можливість реалізувати реформу 

місцевого самоврядування повною мірою, а також сприяти розвитку інституту 

громадянського суспільства та самоорганізації населення. Затягненість 

реалізації реформи на практиці негативно впливає на громадську активність 

населення, що раніше було готове брати участь у самоорганізації та діяльності 

місцевого самоврядування, але поступово втрачає віру в успішність реформи. 

Зниження інтересу населення до розвитку муніципальної системи певною 

мірою стимулюється і «незрілим» місцевим самоврядуванням. «Незріле» 

місцеве самоврядування просто не готове до виконання завдань, реалізації 

повноважень та відповідальності, які воно отримало в ході децентралізації 

влади. Таким чином, через незнання, пасивність і страх з боку місцевої влади, 

територія не розвивається, а в деяких ситуаціях навіть деградує. Такі процеси 

явно негативно впливають на настрої громадськості. Для сприяння розвитку 

«незрілих» територіальних громад були розроблені пропозиції щодо 

покращення рівня діяльності місцевого самоврядування, що сприятиме 

задоволенню потреб та інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності на 

відповідних територіях. Пропозиції були розділені на господарські, соціальні та 

інформаційні.  

Господарські:  

1. Якісна оцінка ресурсів, перспектив та ризиків розвитку регіону за 

допомогою релевантних показників та аналізу даних,  

2. Розроблення відповідної методики збору статистичних матеріалів. 

Самостійний збір даних, які необхідні для формування ефективної стратегії 

розвитку території, але не доступні у зв’язку із певними обставинами;  

3. Розробка стратегії розвитку громади, з урахуванням принципів 

співпраці з бізнесом, партнерами, формами самоорганізації населення, 

громадськими активістами;  
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4. Створення фінансових антикризових фондів для підтримки 

територіальними громадами дрібних об’єктів, які мають цінність у подальшій 

перспективі.  

5.  Залучення донорів із числа закордонних партнерів, міжнародних 

грантів, інвестицій.  

6. Першочергове вирішення економічних та інфраструктурних 

проблем території, які заважають ефективному регіональному розвитку.  

7. Створення системи адекватного базового забезпечення населення 

соціальними та адміністративними послугами. 

8. Проведення інформаційної кампанії щодо діяльності органів 

місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади серед місцевого 

населення, з основною ставкою на молодь. 

9. Збір зворотного зв’язку про проблеми та перспективи життя у 

територіальній громаді з боку молоді.  

10. Поширення ідей самоорганізації населення за допомогою 

доступних інформаційних ресурсів. 

Отже, проаналізувавши діяльність органів місцевого самоврядування 

України, в контексті децентралізації влади, слід зазначити, що саме зміни на 

локальному рівні в сфері місцевого самоврядування на основі ініціативності 

діяльності населення набуває сьогодні особливого значення. Подальша 

трансформація вітчизняного законодавства з урахуванням пропозицій 

громадськості та реформа адміністративно-територіального устрою в Україні 

сприятиме створенню реальних можливостей для поширення ідей місцевої 

демократії, залучення населення територіальних громад до безпосередньої 

участі у вирішенні місцевих питань та сприятиме розвитку інституту 

громадянського суспільства в країні.  

На сьогоднішній день можна стверджувати, що здебільшого основні 

напрями діяльності органів місцевого самоврядування спрямовані на вирішення 

проблемних питань у таких напрямах, як: соціальний (соціальний захист, 

житлова, демографічна, урбаністична, рекреаційна сфера, політика зайнятості 
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населення); економічний (промисловість, аграрна сфера), екологічний, 

гуманітарний (національно-етнічний, культурний, освітній, міжконфесійний); 

науково-технічний (інноваційний), зовнішньоекономічний (міжнародне 

співробітництво). Проте у зв’язку із зростанням кількості повноважень та 

завдань, сфера впливу муніципалітетів значно розширилася і подекуди 

перепрофілювалася, а саме, посилились напрями розвитку громадських 

ініціатив: освітньо-культурної діяльності та відродження національно-

патріотичного виховання; відновлення демократичних засад; децентралізації та 

реформування адміністративно-територіального устрою (участь у ключових 

реформах країни, добровільне об’єднання територіальних громад); планування 

розвитку територіальних громад; волонтерська діяльність (підтримка учасників 

антитерористичної операції на сході України та населення, що проживає на 

території, де проходять бойові дії); зміцнення міжособистісних зв’язків 

(об’єднання зусиль громадян в інтересах один одного); відновлення довіри 

населення до громадських об’єднань.  

Подальше посилення децентралізації та розширення сфери діяльності 

органів місцевого самоврядування підвищує значення їх ролі у розв’язанні 

місцевих проблем та поширення практики використання громадського 

контролю, а також використання форм самоорганізації населення для 

підвищення свого рівня життя та відстоювання суспільних інтересів. 

 

Висновки до Розділу 3. 

1. Експертне середовище, органи місцевого самоврядування та 

молодь, як категорія населення абсолютно по-різному сприймають процеси 

децентралізації. Основна перевага в тому, що довіра до реформи в усіх 

категоріях висока, і більшість респондентів кожного опитування відмічають 

необхідність децентралізації. Про те, далеко не кожен розуміє реальну суть 

реформи, може спрогнозувати її перебіг та вплив на регіональний розвиток.  

2. У ході практичної реалізації реформи, експертне середовище дуже 

сильно розділилося у власних поглядах, трактуваннях та подальших прогнозах 
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розвитку місцевого самоврядування у ході реформи. У зв’язку із високим 

авторитетом експертного кола, гостра поляризація поглядів може негативно 

вплинути на розвиток органів місцевого самоврядування, які використовують 

експертні оцінки та стратегії при плануванні розвитку власної громади. 

Експерти надто різнорідні у багатьох питаннях, включаючи напрями та шляхи 

розвитку для громад, оцінка спроможності громад, участь місцевого 

самоврядування в програмах міжнародної технічної допомоги. Також, чимало 

експертів зауважили, що не підтримують сучасну систему контролю за 

діяльністю органів місцевого самоврядування, її ефективність сумнівна, а сама 

форма громадського контролю не досконала і потребує модернізації. Проте, 

більшість експертів погоджуються з недостатнім професійним кадровим 

забезпеченням органів місцевого самоврядування, хоча, не надто високо 

оцінюють перевагу підвищення кваліфікації працівників.   

3. Близько третини представників органів місцевого самоврядування, 

які взяли участь у нашому дослідженні, не розуміють повною мірою сутність 

процесів децентралізації. Органи місцевого самоврядування надто завищено 

оцінюють власні компетенції та успіхи, а також недооцінюють інструменти 

навчання та перекваліфікації. І хоча, представники місцевої влади говорять про 

доцільність тренінгових заходів, доволі малий відсоток реально готовий 

витратити на підвищення кваліфікації більше 1 тижня власного часу. Якщо 

мова йде про комунікацію із місцевим населенням, представники 

муніципалітетів оцінюють рівень своїх навичок як «скоріше високий» або 

навіть «експертний». Хоча опитування молоді та наше власне дослідження 

показали, що це не так. Представники місцевого самоврядування кількох 

регіонів не вийшли взагалі на зв'язок при проведені дослідження, окрім того, у 

багатьох випадках контактні дані та форми зворотного зв’язку на офіційних 

сайтах місцевого самоврядування не працюють. Щодо молоді, низький відсоток 

цієї категорії суспільства співпрацює та комунікує безпосередньо з місцевою 

владою. Під сумнів високий рівень комунікації з боку місцевого 
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самоврядування ставить і той факт, що до переліку основних засобів 

комунікації не потрапили соціальні мережі.  

4. Відсутність робочих місць та перспектив кар’єрного розвитку, 

низькі соціальні стандарти змушують молодь мігрувати із регіонів у більш 

привабливі місця для проживання: великі міста, столицю, закордон. 

Опитування показало, що підтримка культурної сфери та ініціатив студентства, 

на яку спираються органи місцевого самоврядування у власній місцевій 

молодіжній політиці, не є ключовим пріоритетом. Молодь в першу чергу 

зацікавлена у якісному наповненні місцевих бюджетів, розвитку транспортної 

інфраструктури, соціальної сфери, освіти, медицини та благоустрою території. 

На жаль, органи місцевого самоврядування часто асоціюють молодь з 

підлітками та студентами, хоча дана категорія включає у себе населення від 16 

до 35 років. Тому система заходів, які приводять органи місцевого 

самоврядування не задовольняє потреб усієї цільової аудиторії, не приносить 

очікуваного ефекту та створює видимість молодіжної політики, маскуючи 

реальний стан речей на місцевому рівні.  

5. Проблема комунікації органів місцевого самоврядування та 

населення є гострою та неординарною темою. Особливо, якщо мова йде про 

таку категорію населення, як молодь. Наша ключова мета полягала у тому, щоб 

з’ясувати, наскільки молодь обізнана з основами реформи місцевого 

самоврядування, чи готова вона співпрацювати із місцевою владою та як 

оцінює ефективність роботи органів місцевого самоврядування. Як показали 

результати дослідження, не зважаючи на географічне положення регіонів, 

молодь має спільні погляди на розвиток місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації. Варто зазначити, що у кожній області ключовими проблемами, 

якими першочергово мають зайнятися органи місцевого самоврядування, є 

розвиток транспортної інфраструктури та покращення благоустрою територій. 

На жаль, маємо зауважити, що спільним для кожного регіону є той факт, що 

молодь не володіє достатньою кількістю якісної інформації про реформу, а 

також не розуміє повною мірою сутність децентралізації влади, отже у 



167 

 

 

кожному регіоні місцевому самоврядуванню доцільно проводити масштабну 

просвітницьку кампанію серед населення. Окрім того, варто наголосити, що 

відсоток респондентів, які стверджують, що розуміють сутність процесів 

децентралізації влади доволі високий, хоча насправді, респондентів, які дійсно 

розбираються у даній тематиці мало.  

6. Також варто зазначити, що в усіх регіонах великий відсоток 

респондентів не визначився із ставленням до реформи та діяльності органів 

місцевого самоврядування. Це означає, що саме така категорія опитаних 

найбільш вразлива до інформаційних атак і провокацій, тому місцевому 

самоврядуванню варто переглянути принципи власної молодіжної політики та 

підтримки розвитку молодіжних ініціатив, аби зацікавити більшу кількість 

молоді до співпраці.   
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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. 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). Тому 

було проведено систематизацію понятійно-категоріального апарату. 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 
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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).  

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 - 1945рр.); 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, 
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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 середньостроковій перспективі бути соціальним базисом подальшого 

розвитку об’єднаних територіальних громад.  

5. Проведено систему групувань регіонів на основі аналізу 

можливостей формування самодостатніх територіальних громад та залучення 

молоді до процесів територіального управління у контексті розвитку, а також 

створено узагальнюючу матрицю типізації регіонів. Типізація була проведена 

на основі даних, отриманих завдяки дослідженню молоді, виділили три ключові 

типи регіонів:  

а) регіони з активною молодіжною позицією; 

б) регіони з невизначеною молодіжною позицією; 

в) 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. 

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, 

через недостатню обізнаність, пасивність і страх з боку місцевої влади, 

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

виходить на зв'язок 

Одеська обл. D D C C 
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Додаток Є. Запитальник «Молодь та реформи в Україні» 
 

Доброго дня. Просимо Вас взяти участь в анкетуванні, спрямованому на вивчення розвитку 

місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні. Анкетування є анонімним, займає не 

більше 10 хвилин і не вимагає від Вас надання особистих даних, які безпосередньо вказують на Вашу 

особу. Дякуємо за участь)) 

1. На вашу думку, чи потрібно реформувати місцеве самоврядування (система управління 

містами та селами)?  

так                                важко сказати                       ні                        мені байдуже 

2. Чи чули ви про реформу з децентралізації влади та місцевого самоврядування?  

а) так, цікавлюся даною проблематикою 

б) так, володію загальною інформацією 

в) важко сказати 

г) ні, не знаходив достовірну інформацію 

д) ні, не цікавлюся даною проблематикою 

3. Чи розумієте ви суть реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади? * 

а) так, розумію 

б) важко відповісти 

в) ні, не розумію 

г) мені не цікаво щось про неї знати 

4. Яке з тверджень, на вашу думку, найкраще характеризує поняття "децентралізація влади"? * 

А)Децентралізація влади - це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів 

органам місцевого самоврядування 

Б)Децентралізація влади - це право територіальної громади самостійно вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції та Законів України 

В)Децентралізація влади - це добровільне об'єднання жителів у межах села, селища, міста, що є 

самостійними адміністративно-територіальними одиницями задля вирішення проблем місцевого 

значення 

Г)Децентралізація влади - це система управління, яка дозволяє розробляти і втілювати державну 

політику, спрямовану на збереження виконання законів, та керує сферами суспільного життя 

5. Як ви оцінюєте роль реформи децентралізації влади для України? * 

позитивно, реформа необхідна 

позитивно, але дана реформа не є першочерговою 

не бачу сенсу у впровадженні даної реформи 
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важко сказати 

негативно, реформа дестабілізує ситуацію в країні 

мені байдуже 

6. Оцініть, як впливає реформа децентралізації влади на різні сфери життя в Україні 

(економічну, фінансову, соціальну)?  

1 - реформа негативно вплинула на розвиток регіонів 

9 - реформа дуже позитивно вплинула на розвиток регіонів 

1              2              3                 4                  5                   6                  7                8                   9  

7. На вашу думку, на розвиток яких населених пунктів направлені завдання децентралізації 

влади в першу чергу? * 

а) на сільські населені пункти 

б) на міські населені пункти 

в) на міста-обласні центри 

г) на міські та сільські населені пункти одночасно 

8. Які завдання має виконувати місцеве самоврядування завдяки реформі та децентралізації 

влади?  

1 - першочергове завдання, яке вимагає негайного втручання ОМС  

8 - другорядне завдання, яке не вимагає негайного втручання ОМС  

(ОМС - органи місцевого самоврядування) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

збільшити надходження до місцевих бюджетів         

удосконалити благоустрій території населених пунктів         

відремонтувати та побудувати місцеві дороги         

покращити первнинну медицину ( ремонт ФАПів, амбулаторій, 

закупівля ліків) 

        

удосконалити систему надання адміністративних послуг ( створити 

центри надання адміністративних послуг, електронізація довідок) 

        

покращити якість початкової та середньої освіти         
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розвинути дошкільну освіту (будівництво дитячних садків, 

підтримка їх матеріальної бази) 

        

підтримати молодіжну та культурну політику (організація свят та 

фестивалів, спортивних змагань, підтримка спортивних та творчих 

гуртків/колективів) 

        

9. Чи відомі вам міжнародні програми технічної допомоги для підтримки реформи місцевого 

самоврядування та децентралізації влади? * 

Так      важко сказати      ні   я не знаю, що таке міжнародні програми технічної допомоги 

10. Якщо вам відомі міжнародні програми технічної допомоги, вкажіть, будь ласка, їхні назви: 

___________________________________________________________________________________ 

11. Чи брали ви участь у роботі місцевого самоврядування? * 

ОМС- органи місцевого самоврядування 

так, був членом місцевої ради або балотувався 

так, відвідував засідання, здійснював громадський контроль (подавав петиції) 

так, співпрацював із ОМС у певних проектах 

ні, але цікавлюся роботою ОМС 

ні, не цікавлюся роботою ОМС 

12. Ваша стать *  чоловіча                                 жіноча 

13. Вкажіть, будь ласка, скільки вам повних років? ____________________________________ 

14. вкажіть, будь ласка, місце вашого 

навчання?__________________________________________________________________________ 

15. Вкажіть регіон, з якого ви 

родом?_____________________________________________________________________________ 

Дякуємо за участь! 
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Додаток Ж. 

 
  

Назва області 

 

 

Потреба у реформуванні 

місцеве самоврядування 

 

 

Обізнаність щодо децентралізації 

влади? 

 

Розуміння суті реформи  

(думка респондентів) 

 

Розуміння суті реформи 

(реальний стан) 

1 АР Крим  

Так 

 

55 

 

так, цікавлюся даною темою 

 

32,2 

 

так розумію 

 

48,4 

відсоток від тих, хто 

відповів, що розуміє 

 

93,3 

 

важко сказати 

 

12,9 

 

так, володію загальною інформацією 

 

25,8 

 

важко відповісти 

 

19,3 

Ні 22,6 ні, не знайшов якісну інформацію 29 ні, не розумію 25,8 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

45,2 

мені байдуже 6,5 ні, не цікавлюся даною сферою 3,3  

мені не цікаво знати 

 

6,5 важко сказати 9,7 

2 Вінницька  Так 55,7 так, цікавлюся даною темою 16,3 так розумію 58,6 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

50,8 

важко сказати 25 так, володію загальною інформацією 51 важко відповісти 29,8 

Ні 13,6 ні, не знайшов якісну інформацію 17,3 ні, не розумію 8,7 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

29,8 

 

мені байдуже 

5,7 ні, не цікавлюся даною сферою 6,7  

мені не цікаво знати 

 

2,9 важко сказати 8,7 

3 Волинська Так 71 так, цікавлюся даною темою 11,6 так розумію 53,6 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

48,6 

важко сказати 5,8 так, володію загальною інформацією 65,2 важко відповісти 29 

Ні 18,8 ні, не знайшов якісну інформацію 10,1 ні, не розумію 17,4 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

26,0 

 

мені байдуже 

 

4,4 

ні, не цікавлюся даною сферою 7,2  

мені не цікаво знати 

 

0 важко сказати 5,9 

4 

 

Дніпропетровська Так 60,4 так, цікавлюся даною темою 6,1 так розумію 43,1 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

49,4 

важко сказати 10,6 так, володію загальною інформацією 56,4 важко відповісти 38,6 

Ні 12,7 ні, не знайшов якісну інформацію 15,7 ні, не розумію 12,2 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

21,3 

 

мені байдуже 

 

16,6 

ні, не цікавлюся даною сферою 14,7  

мені не цікаво знати 

 

6,1 важко сказати 7,1 

5 Донецька Так 50 так, цікавлюся даною темою 13,2 так розумію 53,8 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

63,1 

важко сказати 24,5 так, володію загальною інформацією 54,7 важко відповісти 28,3 

Ні 15,1 ні, не знайшов якісну інформацію 4,7 ні, не розумію 5,7 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

33,9 

 

мені байдуже 

10,4 ні, не цікавлюся даною сферою 14,2  

мені не цікаво знати 

 

12,2 
важко сказати 13,2 

6 Житомирська Так 64,1 так, цікавлюся даною темою 14,2 так розумію 57,7 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

71,1 

важко сказати 24,3 так, володію загальною інформацією 50 важко відповісти 23,1 

Ні 7,7 ні, не знайшов якісну інформацію 11,5 ні, не розумію 9 відсоток від 

загальної кількості 

41 

  ні, не цікавлюся даною сферою 15,4   
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мені байдуже 3,9 важко сказати 8,9 мені не цікаво знати 10,2 респондентів 

7 Закарпатська  Так 57,1 так, цікавлюся даною темою 18,5 так розумію 51,7 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

50 

важко сказати 25,7 так, володію загальною інформацією 54,2 важко відповісти 27,2 

Ні 7,1 ні, не знайшов якісну інформацію 7,1 ні, не розумію 11,4 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

25,7 

мені байдуже 10,1 ні, не цікавлюся даною сферою 2,9  

мені не цікаво знати 

 

10 важко сказати 17,1 

8 Запорізька Так 60,1 так, цікавлюся даною темою 20,1 так розумію 54,8 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

24,5 

важко сказати 15,9 так, володію загальною інформацією 49 важко відповісти 17,3 

Ні 14,4 ні, не знайшов якісну інформацію 16,3 ні, не розумію 16,4 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

13,5 

мені байдуже 9,6 ні, не цікавлюся даною сферою 13,7  

мені не цікаво знати 

 

11,5 важко сказати 0,9 

9 Івано-Франківська Так 56,2 так, цікавлюся даною темою 6,2 так розумію 36,3 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

58,6 

важко сказати 17,5 так, володію загальною інформацією 47,5 важко відповісти 28,7 

Ні 7,5 ні, не знайшов якісну інформацію 7,5 ні, не розумію 21,2 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

17,5 

мені байдуже 18,8 ні, не цікавлюся даною сферою 26,3  

мені не цікаво знати 

 

13,8 важко сказати 12,5 

10 Київська Так 55,9 так, цікавлюся даною темою 12,6 так розумію 44,9 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

56,1 

важко сказати 29,1 так, володію загальною інформацією 44 важко відповісти 31,5 

Ні 6,3 ні, не знайшов якісну інформацію 18,2 ні, не розумію 9,4 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

13,4 

мені байдуже 8,7 ні, не цікавлюся даною сферою 16,5  

мені не цікаво знати 

 

14,2 важко сказати 8,7 

11 Кіровоградська Так 64,9 так, цікавлюся даною темою 19,3 так розумію 59,6 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

38,3 

важко сказати 17,7 так, володію загальною інформацією 61,4 важко відповісти 26,3 

Ні 15,7 ні, не знайшов якісну інформацію 7 ні, не розумію 8,8 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

22,8 

мені байдуже 1,7 ні, не цікавлюся даною сферою 0  

мені не цікаво знати 

 

5,3 важко сказати 12,3 

12 Луганська Так 46,9 так, цікавлюся даною темою 10,2 так розумію 44,9 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

36,3 

важко сказати 24,4 так, володію загальною інформацією 38,7 важко відповісти 12,2 

Ні 8,2 ні, не знайшов якісну інформацію 10,2 ні, не розумію 34,7 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

16,3 

мені байдуже 20,5 ні, не цікавлюся даною сферою 18,5  

мені не цікаво знати 

 

8,2 важко сказати 22,4 

13 Львівська 

 

 

 

 

 

Так 73,9 так, цікавлюся даною темою 17,9 так розумію 59 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

 

71,8 

важко сказати 17,9 так, володію загальною інформацією 59 важко відповісти 27,6 

Ні 6 ні, не знайшов якісну інформацію 8,2 ні, не розумію 11,2 

 

мені байдуже 

 

2,2 

ні, не цікавлюся даною сферою 3,7  

мені не цікаво знати 

 

2,2 

відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

38 

важко сказати 11,2 
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14 Миколаївська Так 70 так, цікавлюся даною темою 30 так розумію 76 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

39,5 

важко сказати 24 так, володію загальною інформацією 52 важко відповісти 20 

Ні 0 ні, не знайшов якісну інформацію 8 ні, не розумію 4 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

30 

 

мені байдуже 

6 ні, не цікавлюся даною сферою 4  

мені не цікаво знати 

 

0 важко сказати 6 

15 Одеська Так 80,5 так, цікавлюся даною темою 22,2 так розумію 69,4 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

58,6 

важко сказати 11,1 так, володію загальною інформацією 63,9 важко відповісти 25 

Ні 8,4 ні, не знайшов якісну інформацію 8,3 ні, не розумію 5,6 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

42,2 

мені байдуже 0 ні, не цікавлюся даною сферою 2,8  

мені не цікаво знати 

 

0   важко сказати 2,8 

16 Полтавська Так 67,7 так, цікавлюся даною темою 15,5 так розумію 53,3 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

56,2 

важко сказати 20 так, володію загальною інформацією 48,9 важко відповісти 31,1 

Ні 7,8 ні, не знайшов якісну інформацію 8,9 ні, не розумію 10 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

30 

 

мені байдуже 

4,5 ні, не цікавлюся даною сферою 8,9  

мені не цікаво знати 

 

5,6 важко сказати 17,8 

17 Рівненська Так 64,1 так, цікавлюся даною темою 11,9 так розумію 40,1 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

29,6 

важко сказати 11,9 так, володію загальною інформацією 44,7 важко відповісти 31,1 

Ні 22,3 ні, не знайшов якісну інформацію 14,9 ні, не розумію 20,9 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

12 

мені байдуже 2,7 ні, не цікавлюся даною сферою 13,6  

мені не цікаво знати 

 

7,9   важко сказати 14,9 

18 Сумська Так 64,2 так, цікавлюся даною темою 11,1 так розумію 35,8 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

51,7 

важко сказати 17,2 так, володію загальною інформацією 51,8 важко відповісти 40,7 

Ні 8,6 ні, не знайшов якісну інформацію 16 ні, не розумію 13,6 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

15,5 

 

мені байдуже 

 

10 

ні, не цікавлюся даною сферою 12,3  

мені не цікаво знати 

 

9,9 важко сказати 9,6 

19 Тернопільська Так 56,6 так, цікавлюся даною темою 13,3 так розумію 56,7 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

47 

важко сказати 22,2 так, володію загальною інформацією 61,1 важко відповісти 24,4 

Ні 15,7 ні, не знайшов якісну інформацію 8,9 ні, не розумію 8,9 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

26,7 

 

мені байдуже 

5,5 ні, не цікавлюся даною сферою 11,1  

мені не цікаво знати 

 

10 важко сказати 5,6 

20 Харківська Так 49,7 так, цікавлюся даною темою 9,1 так розумію 55 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

 

35 

важко сказати 9,1 так, володію загальною інформацією 48,6 важко відповісти 20,1 

Ні 23,8 ні, не знайшов якісну інформацію 20,1 ні, не розумію 17,4 

 

мені байдуже 

 

 

17,4 

ні, не цікавлюся даною сферою 19,5  

мені не цікаво знати 

 

7,5 

відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

19,3 

важко сказати 2,7 

21 Херсонська Так 47 так, цікавлюся даною темою 13,6 так розумію 54,5 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

47,2 

важко сказати 24,2 так, володію загальною інформацією 42,4 важко відповісти 30,3 
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Ні 10,6 ні, не знайшов якісну інформацію 13,6 ні, не розумію 1,5 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

25,8 

 

мені байдуже 

 

18,2 

ні, не цікавлюся даною сферою 19,8  

мені не цікаво знати 

 

13,7 важко сказати 10,6 

22 Хмельницька Так 64,3 так, цікавлюся даною темою 11,5 так розумію 67,8 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

54,2 

важко сказати 23 так, володію загальною інформацією 60,9 важко відповісти 20,7 

Ні 6,9 ні, не знайшов якісну інформацію 14,9 ні, не розумію 8 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

36,7 

 

мені байдуже 

 

5,8 

ні, не цікавлюся даною сферою 9,2  

мені не цікаво знати 

 

3,5 важко сказати 3,5 

23 Черкаська Так 67.1 так, цікавлюся даною темою 9,4 так розумію 48,2 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

51,2 

важко сказати 21,1 так, володію загальною інформацією 58,8 важко відповісти 37,6 

Ні 5,9 ні, не знайшов якісну інформацію 11,8 ні, не розумію 4,7 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

24,7 

 

мені байдуже 

 

5,9 

ні, не цікавлюся даною сферою 11,8  

мені не цікаво знати 

 

9,5 важко сказати 8,2 

24 Чернівецька Так 64,4 так, цікавлюся даною темою 13,3 так розумію 37,8 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

29,4 

важко сказати 20 так, володію загальною інформацією 35,5 важко відповісти 26,6 

Ні 4,4 ні, не знайшов якісну інформацію 22,2 ні, не розумію 17,8 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

11,1 

 

мені байдуже 

 

11,2 

ні, не цікавлюся даною сферою 17,8  

мені не цікаво знати 

 

17,8 важко сказати 11,2 

25 Чернігівська Так 47 так, цікавлюся даною темою 8,1 так розумію 48,6 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

69,4 

важко сказати 26,7 так, володію загальною інформацією 35,1 важко відповісти 29,8 

Ні 16 ні, не знайшов якісну інформацію 20,3 ні, не розумію 16,2 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

33,7 

 

мені байдуже 

 

10,3 

ні, не цікавлюся даною сферою 20,3  

мені не цікаво знати 

 

5,4 важко сказати 16,2 

26 м. Київ Так 71,8 так, цікавлюся даною темою 9,4 так розумію 42 відсоток тих, хто 

відповів, що розуміє 

62,7 

важко сказати 21,2 так, володію загальною інформацією 50 важко відповісти 26,9 

Ні 0,6 ні, не знайшов якісну інформацію 15 ні, не розумію 19,3 відсоток від 

загальної кількості 

респондентів 

26,3 

 

мені байдуже 

 

6,4 

ні, не цікавлюся даною сферою 18,1  

мені не цікаво знати 

 

11,8 важко сказати 7,5 
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Додаток З 1. Обізнаність молоді щодо перебігу реформи місцевого самоврядування 
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Додаток З 2. Підтримка реформи місцевого самоврядування молоддю. 

. 
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Додаток І 1.
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Додаток І 2. 
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Додаток І 3. 
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Додаток І 4. 
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Додаток І 5.
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Додаток І 6. 
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Додаток І 7. 
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Додаток К. Вплив децентралізації на території України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

11% 

52% 

25% 

Вінницька область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

20% 

10% 

41% 

29% 

Волинська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

33% 

15% 

41% 

11% 

Дніпропетровська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

21% 

16% 

33% 

30% 

Донецька область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 
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27% 

13% 

40% 

20% 

Житомирська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

36% 

13% 
27% 

24% 

Закарпатська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

36% 

13% 
27% 

24% 

Запорізька область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

7% 

19% 

53% 

21% 

Івано-Франківська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 
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27% 

12% 

40% 

21% 

Київська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

14% 
5% 

Кіровоградська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

41% 

40% 

20% 

14% 

41% 

25% 

Львівська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 
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12% 

8% 

44% 

36% 

Миколаївська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

17% 

14% 

39% 

30% 

Одеська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

30% 

13% 

27% 

30% 

Полтавська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

23% 

18% 

34% 

25% 

Рівненська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 
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16% 

16% 

49% 

19% 

Сумська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

7% 

17% 

36% 

40% 

Тернопільська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

27% 

17% 

26% 

30% 

Харківська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

23% 

23% 

Херсонська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

40% 

14% 
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14% 

11% 

43% 

32% 

Хмельницька область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

22% 

11% 

49% 

18% 

Черкаська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

16% 

9% 

42% 

33% 

Чернівецька область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 

35% 

15% 

36% 

14% 

Чернігівська область 

на міста-обласні 
центри 

на міські населені 
пункти 

на міські та сільські 
населені пункти 
одночасно 

на сільські населені 
пункти 



223 

 

Додаток Л. Участь молоді в роботі органів місцевого самоврядування 

 

Рівень 

зацікавленості 

молоді у 

реформі 

місцевого 

самоврядування 

Реальне 

розуміння 

суті реформи 

Участь молоді у 

роботі органів 

місцевого 

самоврядування 

Обізнаність 

молоді щодо 

міжнародних 

програм 

матеріально-

технічної 

допомоги 

Тип регіону 

АР Крим А А E E 
регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 

Вінницька обл. В В B B 
регіони з активною 

молодіжною позицією 

Волинська обл. В C C C 
регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 

Дніпропетровська 

обл. 
D C C D 

регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 

Донецька обл. D B C C 
регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 

Житомирська обл. В A B B 
регіони з активною 

молодіжною позицією 

Закарпатська обл. E B C E 
регіони з пасивною 

молодіжною позицією 

Запорізька обл. 

 

 

D D C D 
регіони з пасивною 

молодіжною позицією 
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Івано-Франківська 

обл. 
С D D D 

регіони з пасивною 

молодіжною позицією 

Київська обл.  D D C D 
регіони з пасивною 

молодіжною позицією 

Кіровоградська обл. В C D C 
регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 

Луганська обл. E D E D 
регіони з пасивною 

молодіжною позицією 

Львівська обл. С В D D 
регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 

Миколаївська обл. В B A C 
регіони з активною 

молодіжною позицією 

Одеська обл. C A C D 
регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 

Полтавська обл. D B D B 
регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 

Рівненська обл. С D C D 
регіони з пасивною 

молодіжною позицією 

Сумська обл. B D B А 
регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 

Тернопільська обл. С C C E 
регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 

 

Харківська обл. 

 

 

D D D E 
регіони з пасивною 

молодіжною позицією 
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Херсонська обл. E C C D 
регіони з пасивною 

молодіжною позицією 

Хмельницька обл. В B A C 
регіони з активною 

молодіжною позицією 

Черкаська обл. C B C D 
регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 

Чернівецька обл. D D B D 
регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 

Чернігівська обл. C В D D 
регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 

м. Київ С С D D 
регіони з невизначеною 

молодіжною позицією 
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Додаток М. Структура тренінгу. 

Задачі Тренінгові дії Час 

(хв.) 

Критерії 

ефективності 

День 1 

Знайомство  

 

 

 

 

 

Вправа  «Самопрезентація» 30 Учасники тренінгу 

знають один одного 

без беджа 

Правила групи Пропозиції зі сторони групи 

та тренера, не більше 5 

правил.  

10 Група має 

визначитися із 

ключовими 

правилами та 

виконувати їх . 

Розподіл 

учасників на 

міні-групи, 

знайомство 

членів команди 

Вправа «Зберемося разом», 

«Знайомство-представлення» 

10 Підняття настрою, 

рапорт.  

Ознайомленням 

із суспільно-

географічними 

умовами 

території 

Міні-лекція  

«Чим багатий мій край» - 

екскурс молоді в систему 

природно-ресурсного та 

виробничого потенціалу 

території 

30 Група дізнається про 

основні переваги , 

природні, 

господарські та 

культурні надбання 

малої батьківщини.  

Вправа «Світ навколо мене» 

Учасникам груп 

пропонується сформувати 

список ресурсних переваг та 

недоліків територіальної 

громади та самостійно 

розставити ранжування 

15 

Міні-лекція  

«Історичні та культурні 

особливості мого регіону» 

Учасникам пропонується 

короткий екскурс в найбільш 

визначні історичні події 

громади, розглядаються 

основні культурні цінності 

регіону. 

30 

Розгляд успішних кейсів 20 
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культурного бренду регіону    

(як вітчизняних так і 

зарубіжних громад) 

Перерва 20 хв. 

Я та нова 

громада. Агенти 

змін 

Міні-лекція   

«Ми маємо бути кращими»  

Екскурс в основні проблеми 

регіону 

25 Група дізнається про 

проблеми усіх 

категорій населення 

регіону, шляхом 

міні-вікторини 

проводиться зріз 

знань отриманої 

інформації. 

Учасники обирають 

кейс для вирішення 

проблеми, що 

актуальна на даний 

момент в 

територіальній 

громаді.  

Вправа «моя громада – моя 

сім’я» 

учасникам пропонується 

вибрати лідера групи, який 

буде виконувати роль 

представника певної 

категорії населення та має 

переконати інші групи у 

важливості першочергового 

вирішення саме цієї 

соціальної проблеми. 

Основне завдання гри – 

сформувати почуття 

толерантності та емпатії до 

кожної категорії населення.  

30 

Міні лекція про 

специфіку роботи органів 

місцевого самоврядування в 

умовах децентралізації 

15 

Перерва 10 хвилин  

Вправа «Різноманітність в 

єдності» 

20 

Вибір груп кейсових завдань 

та підготовка теоретичного 

обгрунтування  

50 

День 2 

Самоорганізація 

 

Вправа FISA
14

 25 Групи у форматі 

змагання,мають 

можливість 

долучитися до 

Практична робота над 

кейсами.  

Повна організаційна 

60 

                                                           
14

 Техніка  «FISA» передбачає наступну систему: 

F – fact – спостереження  за фактами; 

I – idea – продукування ідеї та інтерпретація того, що ми бачили і чули; 

S – sense – звіт про власні відчуття від отриманої інформації; 

А – appreciation – оцінка власного ставлення та відчуття малої батьківщини. «Appreciation» 

базується саме на оцінці власного вкладу у розвиток громади , а не критику діяльності 

інших. 
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розробка проекту обраної 

категорії (соціальна, 

культурна, освітня сфера) 

процесу розвитку 

певної сфери свого 

регіону. Шляхом 

кооперації , 

учасники обирають 

важливу проблему в 

регіоні та готують 

кейс її рішення.  

Перерва 10 хв. 

Розробка кошторису кейсу та 

бюджету заходу 

50 

Вправа «У мене є долари» - 

інтерактивна гра-симулятор 

залучення інвестицій від 

донорів та інших ресурсів.  

25 

Креш-тест розроблених 

кейсів від представників 

органів місцевого 

самоврядування та місцевих 

експертів 

40 

Підсумки Психологічно-стимуляційна 

гра ВИБОРИ 

Презентація фінальної 

роботи 

30 Вибір 

найкращого кейсу, 

шляхом відкритого 

голосування 

Перевірка 

самопочуття 

«Я – ОК»  

Відкритий мікрофон, щодо 

власних відчуттів учасників 

у ході тренінгу 

15 Матеріали для 

тренера 

Зворотній 

зв'язок  

Анкетування 

«Ефективність тренінгу» 

5 Заповнені анкети 

 


