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Реформування вітчизняної законодавчої бази регіональної політики  
в напрямі європейських стандартів, забезпечення правової і фінансової ав-
тономії місцевого самоврядування — запорука ефективного розвитку регі-
онів в умовах глобалізації.   

Процеси політичних, соціальних, еконо-
мічних трансформацій активізували в Укра-
їні проблеми управління територіальним 
розвитком. Глобалізація, тотальна інформа-
тизація сучасного суспільства, використан-
ня новітніх технологій у системі державно-
го управління, збільшення інтелектуальної 
складової виробництва, вичерпання тради-
ційних джерел соціально-економічного зрос-
тання інколи кардинально впливають на про-
цес прийняття управлінських рішень на міс-
цевому рівні.

Євроінтеграційні наміри України та глоба-
лізація спонукають до реформування систе-
ми регіонального управління. Ці перетворен-
ня вимагають глибокого перегляду принципів 
існуючих відносин між центром та регіона-
ми, а також міжрегіональних взаємозв’язків. 
В умовах посилення глобалізації і регіоналі-
зації зростає роль інтеграційних процесів, які 
супроводжуються формуванням розгалуже-
ної просторової системи міжнародних, між-
регіональних, транскордонних партнерських 
зв’язків між різними суб’єктами міжнарод-
них відносин. Регіони активно включаються 
в міжнародну діяльність, одним із напрямів 
якої є міжнародно-регіональне співробітни-
цтво, яке спрямоване на встановлення еконо-
мічних, соціальних, науково-технічних, еко-
логічних, культурних та інших відносин між 
місцевими органами виконавчої влади та від-

повідними органами влади інших держав у 
межах компетенції, визначеної національни-
ми законодавствами. 

За радянських часів діяльність органів міс-
цевого самоврядування в галузі міжнародно-
го співробітництва була заформалізованою та 
мала декларативний характер. Розширення 
міжрегіональних і транскордонних зв’язків 
дало інтенсивний поштовх для розвитку й 
розширення різних форм співпраці між окре-
мими суб’єктами сучасної парадипломатії — 
регіонами, спілками й об’єднаннями низових 
адміністративних одиниць, містами, окреми-
ми населеними пунктами тощо.

Дослідженням проблем регіоналізації, ре-
гіонального співробітництва та взаємодії 
прикордонних територій займалися зарубіж-
ні та вітчизняні дослідники: Л. Бальцерович, 
А. Бард, П. Бєлєнький, У. Бек, О. Г. Гранберг, 
М. І. Долішній, Дж. М. Кейнс, М. А. Косола-
пов, В. М. Лексін, В. В. Лісничий, А. С. Ма-
карічев, В. К. Симоненко, А. К. Cкаленко,  
О. І. Соскін, А. М. Швецов та ін. Вони роз-
глянули співвідношення понять регіоналіз-
му та регіоналізації у контексті європейсько-
го досвіду, роль та місце регіонів у глобаліза-
ційному процесі. Регіональний саморозвиток  
досліджували вітчизняні вчені: Я. В. Верме-
нич, М. З. Згуровський, Л. Л. Лабенська,  
П. М. Любченко, О. В. Молодцов, Н. Р. Ниж-
ник, А. Є. Нудельман, М. В. Пітцик, О. В. Рад-
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ченко, В. П. Рубцов, С. Є. Саханенко, А. К. Ска- 
ленко, Т. М. Татаренко та ін.

Формуванню концепції авторського дослі-
дження сприяли також дані та ідеї, що опуб- 
ліковані в інших джерелах, зокрема: [5; 7; 9; 
10; 11; 12; 13].

Глобалізація — процес, що об’єднує не лише 
економіки країн, а й їхні культури, інформа-
ційні сфери, технології та уніфікує проце-
си управління. За рахунок комп’ютерних ме-
реж, засобів зв’язку, швидкісного транспорту 
громадяни найвіддаленіших країв не відчува-
ють територіального розмежування, а спожи-
ваючи ті ж самі продукти і товари, користую-
чись одними й тими ж технологіями та послу-
гами, набувають подібних звичок і елементів 
культури. Співробітництво дає можливість 
об’єднувати послуги, спільно використовува-
ти сучасне високовартісне обладнання, тех-
ніку, механізми та персонал і управлінський  
менеджмент [6; 195].

Міжнародна торгівля сприяє зростанню 
доходів регіонів, які нею займаються, але це 
призводить до збільшення розриву в соці-
ально-економічному плані з відсталими регі-
онами [8; 93]. Рада Європи рекомендує всім 
державам-членам зважати на  зростаючу роль 
регіонів у вирішенні економічних проблем 
розвитку держави, сприяти політиці регіо-
налізації, яка має бути спрямована на розши-
рення повноважень регіонів, щоб вони могли 
швидше адаптуватися до нових соціально-
економічних умов, які сформувалися внаслі-
док глобалізації. В умовах незалежності ак-
тивно розвиваються побратимські відносини 
окремих українських міст із містами інших 
країн світу. Новий імпульс отримали парт-
нерські зв’язки міст із містами-побратимами, 
містами-партнерами, порідненими містами, 
які набули масового характеру та стимулюва-
ли розвиток міжмуніципального партнерства. 
Регіоналізація поряд із інтернаціоналізацією 
постала провідною тенденцією глобалізації. 
На сьогодні у транскордонних регіонах існує 
безліч спільних проблем в екологічній, транс- 
портній, економічній, культурно-освітній, со-
ціальній та інших сферах.

Глобалізація спонукає керівництво регі-
онів до інтенсивного освоєння нових спосо-

бів ведення господарства, до застосування 
на практиці інноваційних механізмів та ін-
струментів стимулювання соціально-еконо-
мічного розвитку територій, які позитивно 
зарекомендували себе у світовій практиці. 
Висока зарегульованість відносин держави із 
власними територіями та певна ізольованість  
регіонів один від одного призводить до не-
рівномірного розвитку регіонів, створює іс-
тотні перестороги для міжрегіональної спів- 
праці. Європейський досвід транскордон-
ного співробітництва показує, що завдяки  
налагодженню взаємних контактів між дер-
жавними регіональними органами влади,  
органами місцевого самоврядування, гро-
мадськими організаціями територій удалося  
перейти від співробітництва за окремими 
угодами до співробітництва в рамках євроре-
гіонів.

Розвиток міжрегіонального співробітни-
цтва потребує державної підтримки — ство-
рення рівних умов для розвитку регіонів, 
встановлення на регіональному рівні чітких 
нормативних умов, що регламентують участь 
адміністративно-територіальних одиниць у 
міжрегіональному співробітництві. Міжна-
родне співтовариство розглядає інститут міс-
цевого самоврядування як важливий інстру-
мент побудови демократії на рівні держав і 
могутній засіб міждержавної інтеграційної 
співпраці.

“Виникає могутній синергізм національ-
ного та міжнародного правопорядків, що во-
лодіє кумулятивним зарядом та мультиплі-
кативним ефектом. Завдяки чому інститут 
місцевого самоврядування, з одного боку, є 
суто інститутом національного правопоряд-
ку (законодавча база, національні системні 
структури, національний контроль), а з дру-
гого боку — це інститут, що має велике між-
народне навантаження та відповідну між-
народну правосуб’єктність (наявність норм 
міжнародного права спеціального та про-
фільного характеру, наявність системи між-
народного договірного співробітництва дер-
жав, наявність міжнародних інституцій про-
фільного характеру як міждержавних, так і 
недержавних — міжнародні неурядові орга-
нізації місцевих влад)” [2; 56].
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Територіальна організація регіональних 
просторово-політичних систем розвивається 
в єдності двох протилежних процесів: фраг-
ментації та інтеграції. Європейська інтегра-
ція України потребує вироблення та реалі-
зації такої моделі регіонального управління, 
яка б відповідала принципам регіональної 
політики Європейського Союзу, сприяла ста-
новленню нових форм співпраці у форматі 
“центр-регіон”. Регіоналізація поряд із інтер-
націоналізацією постала провідною тенденці-
єю глобалізації.

Глобалізація та євроінтеграція є головни-
ми джерелами економічних, соціальних і 
культурних перетворень, які впливають на 
регіони не менше, ніж національні чинники. 
“Український унітаризм має вдосконалюва-
тися через децентралізацію та розширення  
повноважень регіонів, їх економічної само-
стійності з метою більш ефективного вико-
ристання ресурсів конкретної місцевості. Без 
децентралізації функцій у владно-політичній, 
соціальній та економічній сферах регіон не 
може забезпечити налагодження взаємо-
зв’язків територіальних інтересів із загаль-
нонаціональними”[1; 32]. Соціальні процеси
в сучасному світі переконливо демонструють 
занепад унітарності та гомогенності політич-
них суб’єктів і прискорення децентралізації 
влади.

Розвиток місцевого самоврядування має 
спрямовуватися на підвищення ефективнос-
ті публічно-владних структур субнаціональ-
ного рівня, а це вимагає, у свою чергу, коор-
динації діяльності органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування на міжнародному, 
національному та регіональному рівнях, що 
зазвичай забезпечується асоціаціями орга-
нів місцевого самоврядування. Рада Європи 
прагне забезпечити участь територіальної 
влади Європи в досягненні цієї мети, врахо-
вуючи важливе значення співробітництва 
між прикордонними територіальними  общи-
нами або владою у таких напрямах, як регіо-
нальний, міський та сільський розвиток, охо-
рона довкілля, поліпшення діяльності під-
приємств громадського користування і ко-
мунального обслуговування, а також взаємна 
допомога у надзвичайних ситуаціях [3].

В українському законодавстві існує низ-
ка нормативних актів, спрямованих на розви-
ток транскордонного співробітництва. Зокре-
ма, Закон України “Про транскордонне спів-
робітництво” (2004 р.) і Державна програма 
розвитку транскордонного співробітництва 
на 2011–2015 рр. [4]. У 2010–2012 рр. реалі-
зується проект “Національний Конвент Укра-
їни щодо ЄС”, який спирається на успішний 
досвід Словаччини, Сербії, Боснії і Герцего-
вини щодо реформування регіональної по-
літики. Проект отримав офіційну підтримку 
від МЗС України та Міністерства економіки 
України. Результатом проекту стануть сис-
темні рекомендації для парламенту, виконав-
чої та місцевої влади, що ґрунтуються на ви-
користанні європейського досвіду. Протягом 
2011–2013 рр. Україна має отримати в рамках 
Європейської політики сусідства 470,1 млн 
євро. В межах Європейського Інструменту 
сусідства і партнерства Польща передбачила 
фінансування в розмірі 153 млн євро.

Державна стратегія регіонального розви-
тку України на період до 2015 р. передбачає 
розвиток міжрегіонального співробітництва 
за двома пріоритетними напрямами — роз-
ширення міжрегіональної економічної взає-
модії та розвиток транскордонного, в тому 
числі єврорегіонального співробітництва.  
У цьому документі міжнародне співробітни-
цтво регіонів розглядається лише як тран-
скордонне (прикордонне), а для регіонів, що 
не мають спільного кордону з іншими країна-
ми, в пріоритетних напрямах розвитку між-
народна співпраця взагалі не передбачена.

Перетворити спонтанні контакти в сис-
тему стійких економічних зв’язків, сприя-
ти реалізації спільних науково-технічних 
та культурних проектів повинна угода про 
міжрегіональне співробітництво в галузях, 
які становлять спільний інтерес. Важли-
вим підґрунтям для розширення географії 
міжнародно-регіонального співробітництва 
є співпраця з Економічними підрозділами 
дипломатичних чи консульських представ-
ництв, акредитованих в Україні, представни-
цтвами Європейських Економічних Палат 
Торгівлі, Комерції та Промисловості в Укра-
їні, які надають активну допомогу в пошуку 
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партнерів, розвитку та впровадженні нових 
технологій, обміні товарами та послугами, 
формуванні бази даних інвестиційних про-
грам для залучення міжнародних інвестицій 
в українську економіку.

Підвищенню наукоємності зовнішньої 
торгівлі вітчизняних регіонів з європейськи-
ми сприятиме реалізація спільних науково-
технічних та інноваційних проектів. Успішне 
вирішення цього завдання можливе на осно-
ві активізації державно-приватного партнер-
ства в системі фінансування регіонального 
розвитку, наприклад, шляхом створення Ре-
гіонального венчурного фонду, кошти якого 
формуватимуться за участі державного й міс-
цевого бюджетів та приватних (вітчизняних 
і зарубіжних) інвесторів, або через надання 
відповідних фінансових повноважень Регіо-
нальним центрам інноваційного розвитку.

Місцевим органам влади потрібно нада-
ти повноваження щодо конкурсного відбо-
ру проектів міжнародного співробітництва 
та прийняття рішень про їх дофінансування 
в межах виділеної квоти з коштів державно-
го бюджету чи за рахунок відповідної статті  
видатків місцевого бюджету. А також розши-
рити організаційні повноваження місцевої 
влади в сфері міжнародного співробітництва 
через надання більшої самостійності у фор-
муванні місцевого бюджету та його викорис-
тання, а також спрощення погоджувальних 
процедур, пов’язаних з участю представників 
регіональних органів влади та органів місце-
вого самоврядування в міжнародних заходах, 
що відбуваються в рамках програм міжре-
гіонального співробітництва. Запровадження 
відповідного механізму адміністрування та  
фінансування проектів, пов’язаних з між-
регіональним співробітництвом, можливе за 
умови формування державного бюджету “зни- 
зу – догори”.

Міжрегіональні, транскордонні й парт-
нерські зв’язки із зарубіжними партнерами 
є тією рушійною силою, яка сприяє підви-
щенню рівня життя населення прикордонних  
територій і налагодженню конструктивних 
контактів та співпраці між органами місце-
вого самоврядування, виконавчої влади і не- 
урядових організацій не тільки по обидва 

боки кордону, а й між партнерами, які пере-
бувають у різних регіонах світу. Формуван-
ня прямих зв’язків між партнерами визначає 
специфіку сучасної парадипломатії і сприяє 
активізації господарської та іншої діяльнос-
ті на периферійних територіях і підвищенню 
рівня їхньої конкурентоспроможності.

В умовах глобалізації та загострення кон-
курентної боротьби за ресурси розвитку, 
Україна має активно використовувати інно-
ваційний потенціал міжнародного міжрегі-
онального співробітництва, в тому числі на 
основі реалізації спільних міжнародних нау-
ково-технічних проектів, спрямованих на  
модернізацію виробництва, впровадження  
інновацій та нових технологій як основи 
структурної модернізації національної еко-
номіки та прискорення інтеграції нашої кра-
їни до ЄС; активної участі регіонів Украї-
ни в міжнародних регіональних програмах 
міжнародного співробітництва, які визнача-
тимуть конкурентні переваги, пріоритетні  
галузі, можливості та ресурси їхнього розви-
тку з орієнтацією на посилення конкуренто-
спроможності кожного регіону та країни в ці-
лому.
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