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У статті розглянуто проблеми міжрегіонального співробітництва в Україні. На засадах аналізу

нормативних актів та функцій місцевих органів самоврядування визначено напрями подальшого
розвитку ефективного міжрегіонального кооперування.

Ключові слова: місцеве самоврядування, міжрегіональне співробітництво, регіон.

І. Вступ
1У сучасному мінливому світі, що характе-

ризується розвитком глобалізації, все більше
виявляється тенденція до посилення взаємо-
зв’язків не тільки між окремими країнами, а й
регіонами. З піднесенням економіки України на
початку нового тисячоліття виникли передумо-
ви для подолання відцентрових тенденцій, по-
вороту до інтеграції територій, створення єди-
ного економічного простору. Нинішній етап
розвитку країни в різних сферах діяльності ха-
рактеризується диверсифікацією міжрегіональ-
ного співробітництва, появою нових форм спів-
праці між регіонами всередині країни і з прико-
рдонними регіонами окремих країн. Перед ор-
ганами місцевого самоврядування стоїть не-
просте завдання адаптації до постійно зміню-
ваних зовнішніх чинників, а також розвитку дія-
льності в реалізації міжрегіонального співробі-
тництва.

Проблеми функціонування й розвитку міс-
цевого самоврядування висвітлено в працях
В. Бабаєва, М. Баймуратова, П. Бєлєнького,
О. Вишнякова, Р. Драго, В. Кампо, І. Ковтуна,
В. Куйбіди, О. Літовки, Н. Міхно, В. Погорілка,
І. Студеннікова. Такі питання, як організаційні
та правові аспекти діяльності самоврядних
структур, досліджують О. Батанов, Ю. Битяк,
П. Біленчук, В. Борденюк, А. Заєць, О. Карлов
та ін.

Стратегічні можливості розвитку органів міс-
цевого самоврядування проаналізовано в працях
В. Вакуленка, О. Лазор, О. Лазора, О. Лук’ян-
ченко, В. Мамонової, В. Павлової, В. Райцина,
В. Толкованова В. Рибака, Н. Чумаченка та ін. У
працях названих учених детально охарактеризо-
вано особливості функціонування системи місце-
вого самоврядування, зокрема регіонального
рівня.

Але діяльність органів місцевого самовря-
дування щодо розвитку міжрегіонального спів-
робітництва потребує більш детального роз-
гляду й аналізу, таким чином є необхідність
вивчення міжрегіонального співробітництва як
пріоритету держави загалом, що сприяє підви-
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щенню рівня соціально-економічного, політич-
ного, фінансового розвитку держави.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є аналіз діяльності органів мі-

сцевого самоврядування в розвитку міжрегіо-
нального співробітництва.

ІІІ. Результати
Міцна взаємодія між регіонами є ефектив-

ним механізмом розвитку держави. Під міжре-
гіональнім співробітництвом розуміють будь-які
зв’язки, що встановлюються між регіонами та
дають можливість поступово підвищувати рі-
вень соціально-економічного розвитку відпові-
дних територій, залучати до активної міжрегіо-
нальної співпраці місцеві органи влади.

Протягом останніх років відбувся ряд гро-
мадсько-політичних подій щодо посилення
міжрегіонального співробітництва, серед яких
варто виділити такі: в грудні 2003 р. проведені
громадські слухання “Державна стратегія уп-
равління місцевим і регіональним розвитком
(реформування місцевих органів виконавчої
влади та системи місцевого самоврядування)”;
слухання на тему “Реформування місцевого
самоврядування в Україні” 1 жовтня 2004 р. у
Комітеті Верховної Ради України з питань дер-
жаного будівництва та місцевого самовряду-
вання, X й XI Всеукраїнські муніципальні слу-
хання “Перспективи розвитку місцевого само-
врядування в новій політичній ситуації” та
“Інноваційні шляхи муніципального розвитку
(сучасний стан, прогнози, проекти і програми)”,
у березні 2005 р. й вересні 2006 р. тощо, які
визначили ключові проблеми та тенденції роз-
витку місцевого самоврядування на наступні
роки, у тому числі торкнулися питання участі
місцевої влади в міжрегіональному співробіт-
ництві.

У Європейській хартії про місцеве самовря-
дування 1985 р. місцеве самоврядування трак-
тується, перш за все, як “право і реальна здат-
ність органів місцевого самоврядування регла-
ментувати значну частину державних справ і
управляти нею, діючи в межах закону, під свою
відповідальність і в інтересах місцевого насе-
лення. У п. 2 ст. 10 Європейської хартії місцевого
самоврядування проголошено, що “право органів
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місцевого самоврядування бути членом асоціації
з метою захисту і заохочення їхніх спільних інте-
ресів, а також бути членом міжнародної асоціації
органів місцевого самоврядування, визнається
кожною державою”. У п. 3 ст. 10 Хартії зазначено,
що “органи місцевого самоврядування мають
право на умовах, які можуть бути передбачені
законом, співробітничати з органами місцевого
самоврядування інших держав” [3].

Таким чином, можна вважати, що місцеве
самоврядування – одна з найбільш ефективних
і дійсно демократичних форм територіального
розвитку, а можливість для місцевого населен-
ня незалежно вирішувати місцеві проблеми у
рамках національного законодавства й держа-
вної політики є основою для територіального
розвитку та процвітання.

Визнання принципів місцевого самоврядуван-
ня автоматично не призводить до процвітання
територіальних громад і поліпшення процесу на-
дання послуг населенню за допомогою різних
форм співробітництва. Для ефективного функці-
онування місцевого самоврядування в реалізації
міжрегіонального співробітництва необхідні: від-
повідна нормативно-правова база із чітко визна-
ченими повноваженнями, можливостями, права-
ми, обов’язками та механізмами контролю; полі-
тична воля й усебічна підтримка держави, оскіль-
ки місцеве самоврядування розглядається як
гарантоване державою право територіальних
громад вирішувати питання місцевого значення
автономно й під їх власну відповідальність у ме-
жах національного законодавства.

А. Нортон (1991) визначив дві головні докт-
рини місцевого самоврядування: доктрину за-
гальної компетентності та доктрину субсидіар-
ності. Він зазначав, що доктрина загальної
компетентності виражається в тому, що органи
місцевої влади наділені загальною компетенці-
єю для вирішення місцевих питань у чітко ви-
значених законом рамках. Доктрина субсидіар-
ності визначає спеціальні повноваження орга-
нів місцевої влади та їх статус [7].

Таким чином, місцеві органи влади мають
повноваження для того, щоб брати участь у
міжрегіональному співробітництві як окремий
суб’єкт цього процесу або на умовах розподілу
відповідальності між різними суб’єктами, що
беруть участь у процесах міжрегіонального
співробітництва.

Розглядаючи питання щодо нормативно-
правової бази міжрегіонального співробітницт-
ва, слід зазначити, що в Європейській хартії
місцевого самоврядування сформульовані ос-
новні принципи місцевого самоврядування як
принципи юридичної, організаційної та фінан-
сової автономії місцевих органів влади, зокре-
ма, юридична автономія місцевого самовряду-
вання означає, що в органів місцевого само-
врядування є своя власна сфера діяльності,
яка визначена Конституцією та відповідними
законами.

Основними законами, які регулюють реалі-
зацію місцевого самоврядування в країні, є За-
кони України “Про місцеве самоврядування в
Україні” (21.05.1997 р.), “Про органи самоорга-
нізації населення” (11.07.2001 р.) і “Про місцеві
державні адміністрації” (09.04.1999 р.), Закон
України “Про місцеве самоврядування в Украї-
ні” (1997). Їх аналіз свідчить про принципи дія-
льності органів місцевого самоврядування, але
водночас не визначають шляхів досягнення й
забезпечення реальної незалежності територі-
альних громад у галузі міжрегіонального спів-
робітництва [9].

У п. 2 ст. 15 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” закріплено, що
“органи місцевого самоврядування та їх асоці-
ації можуть входити до відповідних міжнарод-
них асоціацій, інших добровільних об’єднань
органів місцевого самоврядування” [4].

Функції органів місцевого самоврядування
регіонального рівня (районних та обласних
рад) є підґрунтям для розвитку не тільки соціа-
льної спрямованості, а й міжрегіонального
співробітництва (див. рис.) [5].

Функції районних та обласних рад

Фінансово-бюджетна
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Рис. Функції органів місцевого самоврядування регіонального рівня (районних та обласних рад)

Серед нормативно-правових документів, які
можуть бути застосовані для розвитку міжрегі-
онального співробітництва, слід визначити
Концепцію, затверджену Указом Президента
України від 25.05.2001 р. Однією з передумов,
якою визначено характер та спрямованість
цього документа, стала необхідність створення

ефективних механізмів стимулювання діяльно-
сті місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та населення щодо
прискорення розвитку регіонів і міст.

Існує Державна стратегія регіонального
розвитку до 2015 р., що має на меті визначення
ключових проблем регіонального розвитку,



Серія: Державне управління, 2012 р., № 4 (40)

175

стратегічних цілей державної регіональної по-
літики, зокрема в ній розписано основні етапи
реалізації та очікувані результати, а також
пріоритетні напрями розвитку регіонів на пері-
од до 2015 р. Практична реалізація цієї страте-
гії може бути продемонстрована на прикладі м.
Дніпропетровська, де діє програма “Про фор-
мування позитивного іміджу міста Дніпропет-
ровська на 2011–2012 рр.”, яка реалізується в
межах ширшої – “Про формування міжнарод-
ного іміджу області на 2011–2015 рр.”.

Так, у Стратегії, наприклад, визначено пріо-
ритетними напрямами [2]:
– для Дніпропетровської області: розвиток висо-

котехнологічного, наукоємного виробництва;
збільшення випуску високотехнологічної, нау-
коємної, конкурентоспроможної на світовому
ринку продукції гірничо-металургійної, ракет-
но-космічної, електронної, транспортної галу-
зей, машинобудування, ядерно-паливного ци-
клу; модернізація діючих потужностей у гірни-
чо-металургійному комплексі, освоєння конку-
рентоспроможних видів металопродукції та
продукції підвищеного ступеня готовності;
розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності
й зовнішньоекономічних зв’язків; створення
сучасної виробничої та транспортної інфра-
структури; раціональне використання й відно-
влення природних ресурсів, охорона навко-
лишнього природного середовища; реструк-
туризація вугільної промисловості;

– для Закарпатської області: розвиток транс-
кордонного співробітництва; розбудова при-
кордонної інфраструктури; розвиток турис-
тичної та курортно-рекреаційної сфери; за-
безпечення протипаводкового захисту; роз-
виток транспортної мережі, логістики;

– для Одеської області: розбудова та модер-
нізація транспортної інфраструктури, роз-
виток логістики; розвиток морського госпо-
дарства (транспортного, судноремонтного,
рибопромислового тощо) та машинобуду-
вання; стимулювання прикордонного співто-
вариства; розвиток курортно-рекреаційної
сфери; розвиток високопродуктивного агро-
промислового виробництва; реформування
житлово-комунального господарства; водо-
забезпечення; впровадження ресурсо- й
енергозберігаючих технологій.
Отже, кожен регіон має свій потенціал роз-

витку, але органи місцевого самоврядування
повинні враховувати, що історія, місія та цілі в
кожного регіону єдині – це розвиток та процві-
тання держави загалом.

У дослідженні У. Ізарда, який вивчав питан-
ня регіонального аналізу, зазначено, що спе-
цифічний шлях розвитку регіону та характерні
риси економіки регіону пов’язані заплутаним
клубком взаємозв’язків, причому в цьому клуб-
ку переплітаються міжрайонні проблеми наро-
донаселення, забезпечення ресурсами, розмі-
щення виробництва, місцевих особливостей
господарства, розподілу доходів між різними

соціальними групами, стан адміністративної та
політичної організації, інститутів і навіть мора-
льних цінностей, стимулів і соціальних цілей.
Усі ці системи пов’язані міжрайонними систе-
мами міжгалузевих потоків товарів і грошей,
переміщенням населення, транспортних шля-
хів і загалом соціально-культурою взаємодією,
включаючи процеси прийняття рішень [6]. Це
означає, що всі ці взаємозв’язки мають бути
враховані в діяльності місцевих органів само-
врядування в реалізації міжрегіонального спів-
робітництва.

З досвіду, напрацьованого в радянський пе-
ріод, коли реалізовувалися загальнодержавні
завдання з урахуванням інтересів регіонів і
розміщення в них виробничих сил, можна від-
значити Донецький регіон, який функціонував у
закритій економічній системі СРСР як найбіль-
ший район вуглевидобутку, був одним із поту-
жних центрів важкого машинобудування, виро-
бництва металу, хімічної продукції, електро-
енергії і будівельних матеріалів, мав широкі
міжрегіональні зв’язки. Спеціалізація регіону
обґрунтовувалася його вигідним географічним
розташуванням, близькістю до залізорудного
Криворізького басейну, сформованими транс-
портними магістралями, що з’єднували Донбас
з індустріальним Харковом, а також південними
і центральними районами Росії та Північним
Кавказом. На сьогодні ці переваги значною мі-
рою втрачені, що призвело до спаду товарного
виробництва; потужності металургійних, маши-
нобудівних, хімічних, харчових та інших підпри-
ємств завантажені менше, ніж на 50%; видобу-
ток вугілля впав більше ніж у два рази; поглиб-
люються міжгалузеві та внутрішньогалузеві
диспропорції, наявний дефіцит енергоресурсів і
жорстка залежність їх від імпорту [8].

Це означає, що наявність міжрегіонального
співробітництва є важливою ознакою економіч-
ної потужності регіонів, і розлад міжрегіональ-
них зв’язків суттєво зменшує їх економічний
потенціал.

В Україні утворилися так звані регіони-
донори (Схід України) і регіони-акцептори (За-
хід України). Така ситуація ускладнює процес
гармонізації регіональних і державних цілей,
адже розбіжність державних та місцевих інте-
ресів, зумовлена міжрегіональним перерозпо-
ділом коштів, обмежує інтереси більш розвину-
тих регіонів на користь відсталих. Якщо місцеві
органи влади виберуть модель міжрегіональ-
ного співробітництва пріоритетною, то можна
гармонізувати економічну, агропромислову,
екологічну та інші сфери діяльності в регіонах.

У цьому контексті доцільно дати визначення
таким генетично пов’язаним категоріям: регіо-
нальна проблема пов’язана з певними конфлі-
ктними невирішеними та неунормованими від-
носинами на певній території. І дослідження
може здійснюватися на трьох рівнях: політич-
ному – вивчення проблем регіоналізації та фе-
дералізації, регіональних політичних процесів,



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

176

регіональних еліт, регіональних політичних
культур, регіональних конфліктів, сепаратизму
тощо; економічному – аналіз проблем регіона-
льної економічної політики, економічної децен-
тралізації, бюджетного федералізму тощо;
культурологічному – розгляд регіональної са-
мосвідомості, регіональної культури, особли-
востей регіонального характеру.

Регіоналізм може бути стратегією регіона-
льних рівнів, яка спрямована на розширення
своїх прав і привілеїв. Це процес самострукту-
рування суспільства, політичної й економічної
мобілізації регіонів. Регіоналізм відповідає ре-
гіональній стратифікації суспільства та спря-
мований на отримання переваг завдяки приро-
дному територіальному поділу сучасних сус-
пільств. Якщо за головну мету ставиться роз-
ширення політичних прав, можна говорити про
політичний регіоналізм. Він відповідає регіона-
льній стратифікації політичного простору. Та-
кож регіоналізм націлений на нівелювання кон-
трастів між центральними та периферійними
районами, завдяки чому він виконує стабіліза-
ційну функцію. Слід наголосити, що процес ре-
гіоналізму не є тотожним сепаратизму. Регіо-
налізм, на відміну від сепаратизму, є нейтра-
льним явищем, яке не містить у собі деструк-
тивного потенціалу. Щоправда, регіоналізм у
своїх екстремальних проявах може трансфор-
муватися в сепаратизм, але в такому разі він
набуває нових якостей і стає власне сепарати-
змом [1].

Міжрегіональне співробітництво є потужним
інструментом вирішення регіональних про-
блем. Воно є складовою цілісного, ретельно
прорахованого механізму регіонального розви-
тку, що має стратегію здійснення.

Основними завданнями розвитку міжрегіо-
нального співробітництва є:
– розвиток та зміцнення міжрегіональної

співпраці;
– забезпечення сталого соціально-економічного

розвитку регіонів шляхом спільної розробки та
реалізації відповідних проектів і програм; за-
хист навколишнього середовища;

– розвиток регіональної інфраструктури;
– зменшення міжрегіональної диспропорції

між регіонами.
IV. Висновки
Таким чином, налагодження на рівні тери-

торіальних громад діяльності у сфері міжрегіо-
нального співробітництва дасть змогу покра-

щити економічний, культурний, політичний стан
усієї країни. Органи місцевого самоврядування
мають брати активну участь у розвитку парт-
нерських відносин між регіонами, адже інтегра-
ція регіонів в єдиний економічний, гуманітар-
ний, політичний простір за умов збереження
регіонального розмаїття – це головне завдання
не тільки державних органів влади, а й місце-
вих органів самоврядування.
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Стрижакова А.Ю. Роль органов местного самоуправления в развитии межрегионального со-
трудничества

В статье рассматриваются проблемы межрегионального сотрудничества в Украине. На осно-
ве анализа нормативных актов и функций местных органов самоуправления определяются напра-
вления дальнейшего развития эффективного межрегионального кооперирования.
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Problems of interregional partnership in Ukraine are studied in the article. Directions of further effective

interregional cooperation are determined on the base of statutory acts and local government functions
analysis.
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