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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ 
СУЧАСНИХ СИСТЕМ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація. В статті розглядають найхарактерніші особливості європейської ре-
гіональної політики та практики формування місцевого самоврядування в країнах 
Європи в умовах сучасних радикальних трансформацій державного управління. Ро-
биться акцент на тому що такі політика і практика вирішальним чином залежать від 
систем влади, моделей державної регіональної політики, особливостей сучасної вза-
ємодії держави і громадянського суспільства.

Обгрунтовано, що звернення до аналізу цих процесів має виключно важливе 
значення в контексті виокремлення спільного й особливого в модернізації місце-
вого самоврядування в країнах Європи з огляду на те, які з кращих особливостей 
функціонування і модернізації місцевого самоврядування варто перше за все взяти 
за зразок і для наслідування в процесі здійснення регіональної політики, з метою 
формування більш дієвої системи місцевого самоврядування у сучасній Україні. 
Враховуючи об’єм статті, практику реформування місцевого самоврядування в Ав-
стрії, Англії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Чехії, 
Швеції та інших країнах подано ретроспективно, шляхом виділення найважливіших 
складових цього процесу.

Доведено, що практика здійснення реформування місцевого самоврядування 
в країнах Європи є цікавою і повчальною. Її основна характеристика пов’язана із 
забезпеченням максимальної автономності регіональних територіальних громад, 
що можливе лише за відповідної децентралізації влади, оптимальної реалізації 
принципу субсидіарності, здійснення адміністративно-територіальних реформ, де-
мократизації відносин між державною владою і громадянським суспільством. Ви-
користання практики такого реформування в політичному, правовому, організацій-
но-управлінському відношенні для України матиме відчутне, позитивне значення.

Ключові слова: самоврядування, місцеве самоврядування, європейська регіо-
нальна політика, децентралізація влади, субсидіарність, демократизація суспільного 
розвитку.
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EUROPEAN INTEGRATION VECTOR  
OF FORMATION OF MODERN LOCAL  

SELF-GOVERNMENT SYSTEMS

Abstract. The article deals with the most characteristic features of European regional 
policy and practice of forming local self-government in the countries of Europe in the 
conditions of modern radical transformations of public administration. Emphasis is placed 
on the fact that such policies and practices depend crucially on systems of government, 
models of state regional policy, and features of contemporary interaction between the 
state and civil society.

It is justified that resorting to the analysis of these processes is of utmost importance 
in the context of distinguishing common and special in the modernization of local self-
government in European countries, in view of which of the best features of functioning 
and modernization of local self-government should be considered first of all as a model 
and imitation. the process of implementing regional policy, with the aim of forming a 
more effective system of local self-government in modern Ukraine. Given the volume of 
the article, the practice of reforming local self-government in Austria, England, Spain, 
Germany, Poland, Romania, Slovenia, Hungary, France, Czech Republic, Sweden and other 
countries is presented retrospectively by highlighting the most important components of 
this process.

It has been proved that the practice of reforming local self-government in European 
countries is interesting and instructive. Its main characteristic is related to ensuring 
maximum autonomy of regional territorial communities, which is possible only with 
appropriate decentralization of power, optimal implementation of the principle of 
subsidiarity, implementation of administrative-territorial reforms, democratization of 
relations between the state power and civil society. The use of the practice of such reform 
in political, legal, organizational and managerial terms will be of considerable, positive 
importance for Ukraine.

Keywords: self-government, local self-government, European regional policy, 
decentralization of power, subsidiarity, democratization of social development.
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Постановка проблеми. Сучас-
ні трансформації держав і суспільств, 
що мають місце під впливом світових 
глобалізаційних, інтеграційних, ін-
формаційних та демократизаційних 
процесів, принципово по  – іншому 
формують взаємини основних суб’єк-
тів державного управління  – держав-
ної влади і місцевого самоврядування. 
Окрім вище сказаних світових про-
цесів, суттєвий вплив на становлення 
нових систем самоврядування народу 
мають історична ґенеза, традиції та 
практика самоврядних засад народу, 
що тисячоліттями склалися в окремих 
країнах і навіть регіонах світу. Звер-
нення до аналізу цих процесів має ви-
ключно важливе значення в контексті 
виокремлення спільного й особливого 
в модернізації місцевого самовряду-
вання в країнах Європи з огляду на те, 
які з кращих особливостей функціону-
вання і модернізації місцевого само-
врядування варто перше за все взяти 
за зразок і для наслідування в процесі 
здійснення регіональної політики, з 
метою формування більш дієвої сис-
теми місцевого самоврядування у су-
часній Україні. Враховуючи об’єм стат-
ті, практику реформування місцевого 
самоврядування в Австрії, Англії, Іспа-
нії, Німеччині, Польщі, Румунії, Слове-
нії, Угорщині, Франції, Чехії, Швеції та 
інших країнах подано ретроспектив-
но, шляхом виділення найважливіших 
складових цього процесу.

Мета статті. В статті ставиться 
завдання: а) окреслити найсуттєві-
ші, базові засади формування сучас-
ного місцевого самоврядування; б) 
виокремити специфічні особливості 
трансформації місцевого самовряду-
вання у сучасних європейських краї-
нах; в) визначити, що із європейської 

практики трансформації місцевого 
самоврядування найперше має відно-
шення до його модернізації у сучасній 
Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Підкреслюючи, що основними, базо-
вими засадами трансформації місце-
вого самоврядування в країнах світу 
є процеси світового порядку – глоба-
лізація, інтеграція, інформатизація, 
демократизація і т. ін. робимо акцент 
на тому, що основу практичних проце-
сів модернізації місцевого самовряду-
вання, найперше у європейських краї-
нах, становлять досконала регіональна 
політика, ефективні адміністратив-
но  – територіальні реформи, децен-
тралізація державної влади та демо-
кратизація взаємин між державою 
(державна влада) і громадянським сус-
пільством (місцеве самоврядування). 
Такої точки зору дотримуються багато 
фахівців у галузі державного управ-
ління й місцевого самоврядування , 
зокрема в Україні – В. Авер’янов, В.Ба-
куменко, О. Валуйський, В. Горбатенко, 
Н. Драгомирецька, В. Князев, В. Луго-
вий, В. Малиновський, І. Розпутенко, 
Ю. Сурмін, В. Тертичка, В. Трощин-
ський та інші.

Підкреслимо, що основу трансфор-
мації місцевого самоврядування в су-
часних умовах функціонування країн і 
суспільств становить регіональна полі-
тика, яка визначається як «сукупність 
заходів, спрямованих на усунення від-
мінностей в економічній діяльності та 
життєвому рівні, наявних між терито-
ріально відокремленими частинами 
країни» [5, с. 65]. Беремо до уваги, хоча 
і відносно, більш «дрібні», «спрощені» 
визначення феномену «регіональна 
політика». Так у «Короткому оксфорд-
ському політичному словнику»( Київ, 
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2005р.)таке поняття пояснюється як 
«політика на рівні громад» (community 
politics) [2, c. 518].

Існує декілька найпопулярніших 
моделей регіональної політики: мо-
дель допомогти кризовим регіонам; 
модель регіонального перерозподілу 
економічного зростання регіонів; мо-
дель реструктуризації регіонів; модель 
політики саморозвитку регіонів. Важ-
ливо, що регіональна політика євро-
пейських країн покликана: а) забезпе-
чити цілісність, інтегративну єдність 
європейського регіону; б) пропагує цілі 
і завдання, що мають забезпечити діє-
вість місцевого самоврядування у всіх 
країнах Європи; в) ставить за основне, 
центральне завдання  – забезпечення 
високої якості життя для усіх громадян 
цього регіону; г) базується на принци-
пах партнерства, співфінансування, 
субсидіарності, концентрації, програ-
мування, координації. Врешті, європей-
ська регіональна політика реалізується 
в процесі трьох напрямів управління 
регіональним розвитком: політичний, 
економічний, соціальний,які достатньо 
досліджені і пояснені.

В основі практичного модерні-
заційного процесу у сфері місцевого 
самоврядування знаходяться децен-
тралізація державного управління за-
галом, реалізація принципу субсидіар-
ності (поділ влади і розподіл владних 
повноважень), регіоналізація (адміні-
стративно  – територіальна реформа), 
демократизація. Головною умовою 
забезпечення належного місцевого са-
моврядування, більшість фахівців вва-
жають чіткий розподіл повноважень 
між державою в різними місцевими і 
регіональними органами влади [4, с. 
340]. При цьому субсидіарність, –вва-
жають держуправлінці, –має здійсню-

ватися виключно на правовій основі, 
що сформульовано, зокрема, в статті 
5 відомого Маастрихтського договору 
1992 року [5].

Вкажемо на специфічні особливос-
ті реформування місцевого самовря-
дування в окремих країнах Європи з 
тим, аби виокремити найхарактерніші 
ознаки цього процесу.

Австрія. Землі в Австрії мають 
власні конституції, хоча і не мають 
власних судових органів.

Англія. Ділиться на графства, ад-
міністративні округи і громади (з осо-
бливим статусом Лондону). Тут існує 
так звана «обмежена автономія» тери-
торій.

Іспанія. Повноваження регіонів 
згідно з Конституцією 1978р. є надто 
широкими. Існує надто широка де-
централізація в управлінні регіонами, 
хоча держава в цілому є унітарною.

Німеччина. Тут існує так звана дво-
рівнева система місцевого самовряду-
вання (муніципалітети і округи), хоча 
така система розглядається і функціо-
нує як єдина, цілісна.

Польща. Тут оперативно здійсни-
ли адміністративно-територіальну ре-
форму, децентралізацію державного 
управління, а система самоврядуван-
ня діє на рівні 2478 гмін, 380 повітів і 
16 воєводств [3, с. 49].

Румунія. Цікавою є практика 
функціонування в країні спеціальних 
агентств регіонального розвитку.

Словенія. В ході адміністратив-
но-територіальної реформи було про-
ведено рівневу децентралізацію влади.

Угорщина. Тут органи місцевого 
самоврядування у відповідності із за-
коном «Про місцеве самоврядування» 
отримали політичну, судово-адміні-
стративну, економічну незалежність. В 
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країні всебічно підтримується місцева 
автономність.

Франція. Поділ влади у Франції 
здійснено на рівні комун, департамен-
тів, регіонів. Велика увага надається 
питанням діяльності міських урядів, 
мерів, розвитку і функціонуванню те-
риторіальних громад.

Чехія. До 2002  року в країні було 
ліквідовано понад 76 районних дер-
жавних адміністрацій, більше повно-
важень отримали муніципалітети.

Швеція. В країні  – три рівні дер-
жуправління  – місцевий, регіональ-
ний, загальнонаціональний. Повнова-
ження місцевих органів влади – надто 
широкі, особливо в питаннях реаліза-
ції соціальної політики.

Європейська практика реоргані-
зації місцевого самоврядування та-
ким чином  – цікава, багатоаспектна 
і повчальна, в тому числі і для сучас-
ної України, яка розбудовуючи власну 
модель (систему) такого врядування, 
з одного боку, використовує власну 
історію і традиції народної самовряд-
ності, а, з іншого, бере до уваги кращі 
надбання реорганізації такого само-
врядування, нагромаджені іншими, в 
першу чергу європейськими країна-
ми. Потенціально, окрім зразків де-
централізації влади, здійснення адмі-
ністративно-територіальних реформ, 
систем підготовки кадрів державних 
службовців тощо, Україна бере актив-
ну участь у функціонуванні таких єв-
рорегіонів як асоціація «Карпатський 
єврорегіон», «Буг», «Нижній Дунай», 
«Верхній Прут», «Дніпро», «Слобожан-
щина». Здійснення модернізації міс-
цевого самоврядування в Україні, та-
ким чином, відбувається і контексті як 
національної, так і світової практики 
такого реформування.

Висновки. Практика здійснення 
реформування місцевого самовряду-
вання в країнах Європи є цікавою і 
повчальною. Її основна характерис-
тика пов’язана із забезпеченням мак-
симальної автономності регіональних 
територіальних громад, що можливе 
лише за відповідної децентралізації 
влади, оптимальної реалізації прин-
ципу субсидіарності, здійснення адмі-
ністративно-територіальних реформ, 
демократизації відносин між держав-
ною владою і громадянським суспіль-
ством. Використання практики такого 
реформування в політичному, право-
вому, організаційно-управлінському 
відношенні для України матиме від-
чутне, позитивне значення.
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