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Annotation 
Problems, which exist in the legal field 

which regulates the question of territorial de-
velopment and it is developed suggestion in 
relation to the improvement of normatively-
legal bases of government control of territorial 
development, are selected in the article. 

Анотація 
У статті окреслено проблеми, що існують 

у правовому полі, яке регулює питання те-
риторіального розвитку, та розроблено про-
позиції щодо вдосконалення нормативно-
правових засад державного регулювання 
територіального розвитку. 
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територій, нормативно-правові засади, еко-
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І. Вступ 
Сьогодні в Україні територіальний розви-

ток потребує застосування цілого комплексу 
важелів державного регулювання. 

Це зумовлено рядом мотивів: необхідніс-
тю посиленого державного впливу на окремі 
явища суспільного життя в територіальному 
вимірі; стратифікацією соціально-економіч-
ного та гуманітарного розвитку окремих час-
тин країни, внаслідок чого регіони мають 
різноспрямовані інтереси та виникає необ-
хідність застосування механізмів, які б вті-
лювали й реалізовували державну політику; 
неможливістю вирішення всіх питань у на-
прямах договірних відносин між органами 

державного управління, органами місцевого 
самоврядування та суспільним сектором. 

Безумовно, серед інструментів держав-
ного регулювання територіального розвитку 
на особливу увагу заслуговують норматив-
но-правові норми, що мають створювати 
основу для стабільного розвитку регіонів і 
максимально ефективної віддачі від роботи 
відповідних механізмів. 

У процесі дослідження було узагальнено 
розробки видатних учених, таких як: М. До-
лішній, С. Максименко, В. Мамонова, В. Ма-
мутов, В. Лексін, М. Чумаченко, А. Швєцов. 

Проте, незважаючи на їх широкий спектр 
і не применшуючи вагомості й значущості 
внеску вказаних учених, слід зазначити, що 
нормативно-правові аспекти державного впли-
ву на територіальні утворення досліджені 
недостатньо. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є окреслення питання, що 

існує в юридичному полі, яке регулює про-
блему територіального розвитку, та розроб-
лення пропозицій щодо вдосконалення но-
рмативно-правових засад державного регу-
лювання територіального розвитку. 

ІІІ. Результати 
На сьогодні існує потреба у вирішенні 

ряду питань щодо регулювання територіа-
льного розвитку України: 

1. Відсутність у нормативно-правових ак-
тах єдиних первинних юридичних норм з 
окремих питань територіального розвитку. 
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Поняття “регіон” потребує нормативно-
правового врегулювання і має стати ґрунто-
вною правовою нормою. Отже, незважаючи 
на постійне вживання поняття “регіон”, такої 
загальнопоширеної норми не існує [5]. Є 
визначення поняття “регіон” у Законі Украї-
ни “Про стимулювання розвитку регіонів”, 
однак тільки в значенні терміна для цього 
закону [2]. Концепція державної регіональ-
ної політики пропонує дефініцію регіону та-
кож виключно у межах Концепції: “регіона-
ми, у визначенні цієї концепції, є...” [1]. 

Це питання потребує врегулювання в про-
екті Закону України “Про засади державної 
регіональної політики”. Крім зазначеного, за-
лишається відкритим співвідношення право-
вих дефініцій “адміністративно-територіальна 
одиниця”, “область”, “регіон” [3]. 

При розробленні нових нормативно-пра-
вових актів неупереджено виникає потреба 
вживати поняття “регіон”, однак часто не 
використовуються необхідні норми до інших 
законів, а характеризуються правові норми 
у вигляді понять цього закону, у розумінні 
цього закону [1]. Це зумовлює замкнутість 
ізольованих сегментів правового поля, не-
можливість встановлення єдиного предмета 
регулювання суспільних відносин у регіона-
льній сфері, різне викладення окремих по-
нять. 

Також важливим є той факт, що багато 
територій України є депресивними. Поняття 
“депресивна територія” чи “депресивний 
регіон” широко аналізуються в науковій лі-
тературі, до таких територій належать ра-
йони, області, окремі населені пункти [6]. 
Однак для вироблення заходів державного 
регуляторного впливу на подолання чи зме-
ншення депресивності має бути сформу-
льована чітка законодавча норма “депреси-
вна територія”. У Законі України “Про сти-
мулювання розвитку регіонів” (2005 р.) є 
поняття “депресивна територія”, у згадано-
му законопроекті “Про засади державної 
регіональної політики” – подано норму сто-
совно цього поняття, а в Концепції держав-
ної регіональної політики така норма вжива-
ється без роз’яснення її суті. У Законі Украї-
ни “Про Генеральну схему планування те-
риторій України” визначено, ще це “терито-
рії, які потребують державної підтримки”. 

2. Незначна кількість законів та підзакон-
них актів, що безпосередньо стосуються 
питань територіального розвитку, у загаль-
ному обсязі нормативно-правових докумен-
тів України. 

Незважаючи на необхідність застосуван-
ня правових інструментів до регулювання 
перебігу суспільних подій на територіаль-
ному рівні, кількість нормативно-правових 
актів, предметом регулювання яких висту-
пає власне територіальний рівень держав-
ної політики, є незначною. Зокрема, це За-

кони України “Про державні цільові програ-
ми”, “Про місцеві державні адміністрації”, 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, 
“Про стимулювання розвитку регіонів”, а 
також Концепція державної регіональної 
політики (затверджена на засіданні Кабінету 
Міністрів України 2 липня 2008 р.), Концеп-
ція державної регіональної політики, за-
тверджена Указом Президента України 
(2001 р.), на стадії розгляду перебуває про-
ект Постанови Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження плану заходів з реаліза-
ції Концепції державної регіональної політи-
ки”), “Державна стратегія регіонального роз-
витку на період до 2015 року”, затверджена 
Постановою Кабінету Міністрів України 
(2006 р.). 

Проблем територіального розвитку тор-
каються окремі норми Земельного та Бю-
джетного кодексів. Однак не існує базового 
закону щодо регулювання розвитку регіонів. 
Цю прогалину сьогодні намагається запов-
нити Закон України “Про засади державної 
регіональної політики”, проект якого розро-
блено за дорученням Кабінету Міністрів 
України як реалізація Концепції державної 
регіональної політики (2008 р.). Як зазначе-
но в пояснювальній записці до цього зако-
нопроекту, такий Закон є умовою для ство-
рення правової основи реалізації нової 
державної регіональної політики її суб’єкта-
ми. 

3. Відсутність нормативно врегульованої 
методології інтегрального оцінювання соціаль-
но-економічного розвитку регіонів. 

Для цілей стратегічного планування й 
прогнозування розвитку регіону необхідно 
мати єдиний критерій, за яким можна оціни-
ти стан цього регіону й визначити його місце 
серед інших регіонів. На сьогодні такими 
критеріями є показники валової доданої ва-
ртості та валового територіального продукту 
[7]. З огляду на загальну мету соціально-
економічних трансформацій і в контексті 
побудови соціально орієнтованої економіки 
таким показником може стати індекс тери-
торіального людського розвитку. У законоп-
роекті “Про засади державної регіональної 
політики” введено таке поняття, однак “у 
розумінні даного закону”. Натомість, таке 
поняття має стати правовою нормою для 
всіх нормативно-правових актів, що регу-
люють відносини в соціально-економічній 
сфері територіального розвитку. Методоло-
гія розрахунку й обов’язковий характер об-
рахунку такого показника має бути затвер-
джений підзаконним нормативно-правовим 
актом. 

4. Слабкий зв’язок конституційних норм 
та законів, реалізація конституційних норм у 
законах. 

Конституційні норми регулюють окремі 
аспекти розвитку регіонів, зокрема питання 
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територіального устрою України (розділи IX, X), 
системи місцевих державних адміністрацій 
(розділ VI), системи місцевого самовряду-
вання (розділ XI) [4]. Вказані норми реалізо-
вано у відповідних Законах України: “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про 
місцеві державні адміністрації”, “Про Гене-
ральну схему планування території Украї-
ни”. На сьогодні здійснюється реалізація 
конституційних норм у рамках Концепції 
державної регіональної політики (2008 р.), у 
якій містяться норми про предмет, форми та 
методи державного регулювання розвитку 
регіонів. Реалізації потребує також консти-
туційна норма про адміністративно-терито-
ріальний устрій, що передбачено в проекті 
Плану заходів з реалізації Концепції держа-
вної регіональної політики. 

На порядку денному постало питання 
про визнання права обласних та районних 
рад створювати виконавчі комітети з метою 
забезпечення реалізації норм Європейської 
хартії про місцеве самоврядування (1985 р.), 
ратифікованої Україною. Однак це потребує 
правового врегулювання через внесення 
змін до Конституції України і надалі через 
ухвалення відповідних законів. 

5. Незначна частка законів, як норматив-
них актів найвищої юридичної сили, і коди-
фікованих нормативно-правових актів у но-
рмативно-правовому полі, що регулює те-
риторіальний розвиток. 

Аналіз конфігурації правового поля, що 
стосується проблем територіального розви-
тку в Україні, його кількісних та якісних па-
раметрів, переліку нормативно-правових ак-
тів, які прямо чи опосередковано стосують-
ся питань територіального розвитку, дає 
підстави стверджувати, що переважну част-
ку серед актів займають підзаконні норма-
тивно-правові акти. За оцінками експертів, 
закони займають не більше ніж 2% від усіх 
чинних відповідних нормативно-правових 
актів [5]. Така незначна частка законів є 
ознакою неврегульованості питань терито-
ріального розвитку й неможливості побудо-
ви чітких конструкцій “закон – конституційна 
норма – підзаконний акт”. Адже закон є но-
рмативним юридичним актом представни-
цького органу влади, що має найвищу юри-
дичну силу. Головне в цьому контексті – за-
кон має містити первинні правові норми кра-
їни, новітні й такі, які стосуються ключових 
питань суспільного життя. Тому від розподі-
лу предметів регулювання серед законів та 
підзаконних актів залежать правові можли-
вості врегулювання окремих питань терито-
ріального розвитку. Підзаконні ж норматив-
но-правові акти мають забезпечувати конк-
ретизоване нормативне регулювання різно-
го роду відносин у площині територіального 
розвитку. 

Уся система нормативно-правових актів, 
що прямо чи опосередковано регулюють 
питання територіального розвитку, має бути 
кодифікована, наприклад, через ухвалення 
Муніципального кодексу, який би забезпе-
чував узагальнене та системне регулюван-
ня цієї групи суспільних відносин. Крім того, 
розроблення такого кодексу, з одного боку, 
дало б змогу уникнути дублювання осново-
положних понять регіональної політики – 
“депресивна територія”, “регіон”, “державна 
регіональна політика”, “мікрорегіон”, “макро-
регіон”, а з іншого – збільшило б кількість 
бланкетних правових норм, зменшивши кі-
лькість відсилочних. 

6. Нечітке правове визначення суб’єктів 
здійснення державного регулювання розвит-
ку територій. 

Основним державним органом виконав-
чої влади, який реалізує регіональну політи-
ку в регіонах і залучає регіони до процесу 
формування регіональної політики, є Мініс-
терство територіального розвитку та будів-
ництва України. Серед його завдань виді-
ляють: 

 залучення громадськості до участі в під-
готовці та обговоренні проектів відпові-
дних рішень органів державної влади; 

 участь у формуванні та забезпеченні ре-
алізації державної регіональної політики; 

 допомогу узгодженню діяльності цент-
ральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядуван-
ня в цій сфері; 

 удосконалення механізму регулювання 
відносин “регіони – центр”, адміністра-
тивно-територіального устрою України, 
економічних, правових, організаційних та 
інших засад розвитку державного управ-
ління й місцевого самоврядування; 

 сприяння ефективному використанню 
економічного, наукового й трудового по-
тенціалів, природних та інших ресурсів, 
а також особливостей регіонів; 

 участь у розробленні та впровадженні 
правового, економічного й організацій-
ного механізмів вирівнювання і стиму-
лювання сталого розвитку регіонів, їх 
співробітництва, здійсненні відповідно 
до законодавства заходів щодо подо-
лання депресивності окремих територій. 

Звісно, потреба у виникненні особливого, 
окремого суб’єкта регулювання суспільних 
відносин у сфері територіального розвитку 
виникла давно й була втілена у створенні 
відповідного міністерства. Однак, щоб дія-
льність цього міністерства не мала міжвідо-
мчого характеру, сфера суспільних відно-
син, регулювати які покликано це міністерс-
тво, має бути чітко виокремлена і не потра-
пляти у сферу впливу інших міністерств. 
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Додамо, що в результаті реалізації Зако-
ну України “Про стимулювання розвитку ре-
гіонів” (2005 р.) було започатковано роботу 
з формування довгострокових стратегій со-
ціально-економічного розвитку регіонів 
України й укладання угод щодо реалізації 
таких стратегій. Проте загалом механізм 
державного регулювання розвитку регіонів є 
несистемним, крім того, відсутні критерії 
оцінювання досягнення цілей державного 
регулювання розвитку регіонів. 

Важливими проблемами нормативно-пра-
вових засад державного регулювання тери-
торіального розвитку виступають супереч-
ливість обов’язків і прав органів місцевого 
самоврядування та місцевих органів вико-
навчої влади, особливо на рівні областей, 
щодо окремих питань територіального роз-
витку, що спричинює виникнення суперечок; 
наявність значної кількості делегованих по-
вноважень, що позбавляє суб’єктів місцево-
го самоврядування організаційно-правової 
самостійності внаслідок того, що делеговані 
повноваження практично стають не правом, 
а обов’язком. 

Контроль та подальший розвиток право-
вого поля, що регулює суспільні відносини у 
сфері “держава – регіон”, мають бути спря-
мовані на пошук або створення можливос-
тей реалізації інтересів держави та регіонів, 
оптимізацію відносин між регіонами. Чинне 
нормативно-правове забезпечення терито-
ріального розвитку потребує вдосконален-
ня, яке має відбуватися у двох площинах: 
чітке визначення самого предмета регулю-
вання, тобто встановлення відносин та 
явищ у територіальному розвитку, що пот-
ребують регулювання, визначення обсягів 
та механізмів впливу і внесення змін та до-
повнень до актів нормативно-правової бази. 
Кожен нормативно-правовий акт у структурі 
юридичного поля з регулювання питань те-
риторіального розвитку повинен мати чітке 
місце, а сфера його регулювання не повин-
на перетинатися зі сферою регулювання 
інших актів. 

Предметом державного регулювання ма-
ють стати соціально-економічні відносини у 
сфері територіального розвитку. Покращен-
ня нормативно-правових засад територіа-
льного розвитку має відбуватися в напрямі 
зростання кількості нормативних актів з 
найвищою юридичною силою, формулю-
вання і юридичне закріплення основополо-
жних правових норм, що стосуються карди-
нальних напрямів територіального розвитку, 
формулювання чітких понять “конституційна 
норма – закон – підзаконний нормативно-
правовий акт”. 

ІV. Висновки 
Отже, з метою вдосконалення державно-

го управління соціально-економічними від-
носинами у сфері територіального розвитку 

на новітньому етапі формування та реалі-
зації регіональної політики слід вжити таких 
заходів: 

1. Підготувати нормативно-правовий акт 
щодо унормування механізму державного 
регулювання розвитку регіонів, яким забез-
печити чіткість розуміння та використання 
засобів правового впливу держави на тери-
торіальний розвиток і досягнення цілей роз-
витку кожного регіону та моніторингу досяг-
нення цілей з метою однозначного визна-
чення у структурі органів виконавчої влади 
суб’єкта права здійснення регіональної по-
літики. 

2. Стандартизувати правові норми “деп-
ресивна територія”, “державна регіональна 
політика”, “регіон”, зокрема через внесення 
відповідних змін до Закону України “Про 
стимулювання розвитку регіонів” та законо-
проекту “Про засади державної регіональної 
політики” з метою перетворення таких норм 
на первинні норми. 

3. При опрацюванні законопроектів про 
адміністративно-територіальний устрій, унор-
мовуючи поняття “адміністративно-терито-
ріальна одиниця”, поняття видів таких оди-
ниць, слід враховувати співвідносність цих 
понять із поняттям “регіон” з метою ство-
рення можливостей для стратегічного дов-
гострокового планування і прогнозування 
розвитку територій. 

4. З метою дієвого втілення таких інстру-
ментів стимулювання розвитку регіонів, як 
угоди про територіальний розвиток між Ка-
бінетом Міністрів України і обласними ра-
дами, слід унормувати організаційно-право-
ві засади регулювання розвитку регіонів, 
принципи та інструменти досягнення націо-
нальних цілей, функції регулювання розвит-
ку регіонів. 

5. Опрацювати методику системного ін-
тегрального оцінювання соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів, в основу якої пок-
ласти індекс територіального людського ро-
звитку як такий, що повною мірою відобра-
жає мету й засоби соціально-економічних 
трансформацій; унормувати таку методику в 
підзаконному нормативно-правовому акті. 

6. Включити норми в підзаконних актах 
щодо механізмів соціального забезпечення 
жителів регіонів на основі визначення соці-
альних стандартів життя населення. 
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Annotation 
Four periods of becoming of domestic or-

ganizationally economic model of the system 
of health protection are selected in the article, 
the role of organs of local self-government in a 
management the medical providing of popula-
tion in the monofunctional cities of Ukraine and 
their co-operating is examined with self-
governing public organizations, namely by 
hospital cashdesks. An organizationally eco-
nomic case the medical providing of population 
of monofunctional cities of Ukraine frame is in-
process developed and the criteria of its effi-
ciency are resulted. 

Анотація 
У статті виділено чотири періоди станов-

лення вітчизняної організаційно-економічної 
моделі системи охорони здоров’я, розглянуто 
роль органів місцевого самоврядування в 
управлінні медичним забезпеченням насе-
лення в монофункціональних містах України 
та їх взаємодія з самоврядними громадськими 
організаціями, а саме лікарняними касами. 
Розроблено організаційно-економічну модель 
управління медичним забезпеченням насе-
лення монофункціональних міст України та 
наведено критерії її ефективності. 

Ключові слова 
Місцеве самоврядування, управління ме-

дичним забезпеченням, монофункціональне 
місто, організаційно-економічна модель. 

І. Вступ 
В умовах суспільних трансформацій осо-

бливого значення набуває проблема органі-
зації діяльності органів місцевого самовря-
дування з медичного забезпечення терито-
ріальної громади в контексті обмеженого 

ресурсного забезпечення, існування супе-
речності між фактичними потребами насе-
лення в медичній допомозі і реальними фі-
нансовими можливостями системи охорони 
здоров’я щодо якісного задоволення цих 
потреб, недостатньої кількості медичних зак-
ладів в монофункціональних містах України. 

На сьогодні в Україні нараховується 
122 монофункціональних міста, тобто май-
же третина від загальної кількості міських 
поселень країни. Тому вивчення впливу 
взаємодії органів місцевого самоврядування 
та самоврядних громадських організацій на 
розвиток медичного забезпечення населен-
ня монофункціональних міст на основі нау-
кового обґрунтування ефективності впрова-
дження нової організаційно-економічної мо-
делі управління медичним забезпеченням 
територіальної громади є актуальним нау-
ковим завданням. 

Місцеві органи влади та органи місцево-
го самоврядування відіграють значну роль у 
покращанні рівня медичного забезпечення 
територіальної громади. Це зумовлено мо-
жливістю організовувати надання послуг 
відповідно до потреб окремої територіаль-
ної громади, враховуючи демографічну 
структуру населення, особливості виробни-
чої сфери та довкілля, медико-соціального 
стану, розвитку соціальної інфраструктури, 
включаючи охорону здоров’я. 

Розгляду проблем медичного забезпе-
чення територіальної громади присвячено 
праці таких українських учених, як: О. Га-
лацан, Д. Джафарова, Л. Жаліло, В. Заго-
родній, Б. Криштопа, В. Лехан, О. Перетяка, 
І. Рожкова, І. Солоненко, Н. Солоненко, 


