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зарубіЖний досвід розвитку сілЬсЬких територій  
в умовах децентралізаціЇ

манзій о.п.
Уманський національний університет садівництва

У статті дано аналіз процесів децентралізації влади в зарубіжних країнах. Розглянуті різні підходи до 
реформування в європейських країнах і його результати, що обумовлено необхідністю впровадження де-
централізації в Україні. дістали подальшого розвитку можливості застосування досвіду низки зарубіжних 
країн, включаючи країни постсоціалістичного табору: Польщі, латвії, литви, естонії та інших, які набули 
членство в Європейському Союзі. Проаналізовано сучасний стан адміністративної реформи в Україні, 
зроблено порівняльний аналіз з реформами державного управління в Польщі та досліджено динаміку 
адміністративних реформ у країнах Центрально-Східної Європи, Балтії. Зазначені можливості територі-
альних громад у подальшому розвитку регіонів. 
ключові слова: децентралізація, реформа, місцеве самоврядування, публічна влада, стратегія.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на значний вне-

сок науковців у розробку теоретичних і практичних 
аспектів проведення децентралізації, існує низка 
проблемних питань, які потребують вирішення для 
успішного продовження реформи, зокрема, в части-
ні особливостей запровадження зарубіжного досвіду 
здійснення реформування публічної влади.

постановка проблеми. Оскільки Україна за-
явила про свої євроінтеграційні наміри та почала 
активно діяти в цьому напрямку, доцільно за-
уважити, що адміністративні реформи в Євро-
пейських країнах носять перманентний харак-
тер і здійснюються впродовж тривалого періоду. 
Проведення реформ проходить переважно в два 
етапи: 1 – укрупнення адміністративно-терито-
ріальних одиниць, що дозволяє підвищити еко-
номічність управління; 2 – підвищення рівня са-
моврядування й участі громад в управлінні [1]. 
Метою адміністративних реформ є організація 
в країні моделі управління з сильною централь-
ною владою і самодостатніми базовими одиниця-
ми місцевого самоврядування.

Продовження запровадження політики децен-
тралізації управління має стати дієвим факто-
ром стабілізації соціально-економічної ситуації, 
подолання суперечностей між різними рівнями 
влади, сприяти підвищенню ефективності ви-
користання бюджетних коштів на всіх рівнях 
управління. Головні завдання децентралізації на 
середньострокову перспективу полягають у за-
вершенні формування спроможних територіаль-
них громад на всій території країни, посиленні 
інституційної та ресурсної спроможності громад, 
запровадженні стратегічного планування розвит-
ку ОТГ, розбудові інфраструктури громад, під-
вищенні якості надання всього спектру публіч-
них послуг населенню.

аналіз основних досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку сільських територій висвіт-
лювались у дослідженнях як вітчизняних так 
і зарубіжних науковців. Однак питання впливу 
децентралізації на розвиток сільських територій 
є недостатньо висвітленими та потребують до-
опрацювання

метою статті є вивчення впливу децентралі-
зації на розвиток сільських території та світово-
го досвіду для адаптації його в Україні.

виклад основного матеріалу. Історія децен-
тралізованої держави є історією суперечностей, 
пов’язаних із пошуком найкращої форми орга-
нізації державної влади. Останні кілька десяти-
річ поняття децентралізації є основним в Європі, 
воно також стало об’єднуючим щодо економічно-
го розвитку регіонів у цій частині світу. децен-
тралізація як концепція набуває багатьох форм, 
зважаючи на історію країн, рівні розвитку, куль-
тури й підходи до державного управління.

Зарубіжний досвід свідчить про значущість 
децентралізації для країн, які перебувають 
у стадії глибинних змін у системі регулювання 
суспільних відносин. При цьому слід зазначити, 
що для країн перехідного періоду децентралі-
зація є дієвим способом зміни суттєвих харак-
теристик суспільства і має значний потенціал 
та перспективи для місцевого розвитку.

Різні історичні умови розвитку сприяли фор-
муванню декількох моделей організації місцевого 
самоврядування, специфічними ознаками яких 
є типи та форми взаємовідносин органів місцево-
го самоврядування з органами державної влади.

На разі в європейських країнах виділяють 
три основні моделі місцевого самоврядування, які 
склалися під час муніципальних реформ, а саме: 
англосаксонська, континентальна, іберійську, ра-
дянську та змішану моделі місцевого самовряду-
вання (табл. 1). 

Реальна побудова взаємовідносин між цен-
тральною та місцевою владою, навіть у межах 
однієї моделі, має свої специфічні ознаки, які 
обумовлені особливостями законодавства, іс-
торичними, національними та релігійними осо-
бливостями. Незважаючи на існування різних 
моделей місцевого самоврядування та наявність 
національних особливостей у розподілі повнова-
жень між місцевою та центральною владою, іс-
нують спільні ознаки, що характеризують децен-
тралізаційні процеси в європейських країнах.

За результатами дослідження департаменту 
економічних та соціальних справ ООН, почина-
ючи з 70 років минулого століття сільське насе-
лення в Україні зменшилося на 13,3%, в резуль-
таті чого 69% населення України мешкають нині 
в містах, селяни ж складають 31%. 

Термiн «сiльський розвиток» у найбiльш 
розвинутих країнах ЄС отримав поширення 
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вiдносно недавно. Протягом тривалого часу вiн 
використовувався в процесi реалiзацiї полiтики 
допомоги найменш розвинутим країнам, в яких 
роль i питома вага сiльського господарства були 
домiнуючими як у формуваннi нацiонального до-
ходу, так i у використаннi основних ресурсiв (зем-
ля, праця, капiтал, природнi ресурси). У Захiднiй 
Європi концепцiя сiльського розвитку знаходить 
своє застосування, починаючи з 1970-их рокiв як 
структурна полiтика сiльського господарства, i 
з того часу вона постiйно еволюцiонує. Тим не 
менше в полiтицi Спiвтовариства спiльна за-
конодавча база та єдинi пiдходи до розробки 
концепцiї формуються лише у другiй половинi 
1980-их рокiв [5].

В країнах Європейського Союзу стiйкий 
економiчний розвиток сiльських територiй є прі-
оритетним в регiональнiй полiтицi. З 2002 року 
i по наш час цiлi регiональної економiчної 
полiтики країн Європейського Союзу були під-
вищені та в даний момент вiдображаються на-
ступними чином:

Цiль 1 – підтримка структурної перебудови 
в розвитку економiчно вiдсталих областей.

Цiль 2 – економiчна пiдтримка територiй, 
якi мають структурнi проблеми, враховую-
чи сiльськi. Ця цiль стосується 18% населення 
країн Європейського Союзу та складає 11,5% 
бюджету структурних фондiв, тобто 22,5 млрд. 
євро та фiнансується через Європейський Фонд 
Регiонального Розвитку.

Цiль 3 – адаптацiя та модернiзацiя системи 
освiти та зайнятостi [3; 4].

В процесi формування комплексної програ-
ми економiчного розвитку сiльських територiй 
в країнах Європи також iснує 3 програми со-
юзних iнiцiатив, якi на вiдмiну вiд розглянутих 
цiлей, що мають для областей вирiвнююче зна-
чення, вирiшують завдання розробки i адаптацiї 
нових методiв для використання в рамках 
полiтики економiчного розвитку областей Євро-
пейських країн:

intErrEg – Європейська програма 
мiжрегiональної та транснацiональної спiвпрацi 
(бюджет 4,875 млрд. євро);

aQual – програма боротьби з дискримiнацiєю i 
нерiвнiстю на ринку працi (бюджет 2,847 млрд. євро);

lidEr+ – пiдтримка спiльних проектiв 
в сiльських регiонах, якi iнiцiюють активну участь 
на мiсцевому рiвнi (бюджет 2,02 млрд. євро). Цiль 
цiєї програми полягає в пiдтримці та орiєнтацiї 
дiючих осiб в сiльськогосподарськiй мiсцевостi на 
довгострокове використання потенцiалу територiй, 
а також в введеннi iнтегрованих, високоякiсних i 
направлених на мультиплiкацiю стратегiй стiйкого 
економiчного розвитку. до основних напрямкiв 
реалiзацiї програми lidEr+ вiдносяться [6]:

1. Пiдтримка територiально орiєнтованих 
iнтегрованих стратегiй розвитку та основ за-
лучення населення та iнтеграцiї. При цьому 
приоритетнi напрямки наступнi:

– пiдтримка локальних виробникiв, створення 
доданої вартостi для мiсцевої продукцiї;

– покращення рiвня якостi життя на селi;
– залучення iнформацiйних технологiй 

в сiльськi територiї.
2. Пiдтримка спiльної роботи мiж сiльськими 

регiонами: районна, мiжрайонна та мiжнародна 
спiвпраця.

3. Об’єднання всiх сiльських районів [7].
Вiдтак, до сучасних тенденцiй розвитку 

сiльської територiї в країнах Європи можна 
вiднести [8; 9]:

1. Посилення процесу децентралiзацiї 
ставить перед вiдповiдальними людьми на 
регiональному i на локальному рiвнях бiльш 
широкi завдання у межах комплексного роз-
витку. Процес децентралiзацiї тiсно пов'язаний 
з принципом субсидiарностi.

2. диверсифiкацiя сiльськогосподарського 
виробництва – розширення спектру виробленої 
продукцiї i збiльшення видiв представлених по-
слуг. Зниження ризикiв та ступiнь уразливостi 
сiльськогосподарських пiдприємств надає 

Таблиця 1 
основні ознаки моделей місцевого самоврядування [2; 3; 4]

модель 
місцевого 

самоврядування

країни,  
що використовують характеристика моделі

Англосаксонська
Великобританія, США, 
Канада, Австралія, Нова 
Зеландія

Високий рівень автономії місцевого самоврядування, виборність 
та контроль з боку населення. Відсутність на місцях спеціальних 
державних уповноважених, на яких покладена функція 
контролю над органами місцевого самоврядування. Відсутність 
місцевих адміністрацій (органів державної влади на місцях).

Континентальна

Франція, Італія, Іспанія, 
Бельгія, Нідерланди, 
Польща, Болгарія,
франкомовна Африка, 
багато країн латинської 
Америки, Близький Схід

Поєднання прямого державного управління і місцевого 
самоврядування. Певна ієрархія системи управління, в якій 
місцеве самоврядування є ланкою в порівнянні з державною 
владою. Обмежена автономія місцевого самоврядування, 
наявність на місцях спеціальних державних уповноважених, 
які контролюють органи місцевого самоврядування.

Іберійська
Бразилія, іспаномовні 
країни латинської 
Америки

Населення обирає раду і основну посадову особу даної 
адміністративно – територіальної одиниці, іноді обирають 
колегію посадових осіб. У деяких країнах головна посадова 
особа обирається не населенням, а радою.

Радянська
Китай, Корейська 
Народна демократична 
Республіка, Куба

Ієрархічна підпорядкованість усіх її елементів, відсутність  
будь-якої самостійності місцевих рад, виборність  
на безальтернативній основі.

Змішана Німеччина, Австрія 
Австралія, Японія, Росія

У деяких ланках місцевого самоврядування виборний орган 
може бути і ланкою муніципального управління,  
і представником державної адміністрації.
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стiйкiсть економiки сiльських областей країн  
Європи i являє собою важливу основу пристосу-
вання до змiн зовнiшнiх умов.

3. Реструктуризацiя сiльського господар-
ства. до основних напрямкiв структурної пе-
ребудови аграрної економiки в Європейських 
країнах відносяться: удосконалення земельних 
вiдносин, покращення сiльськогосподарської 
кон’юнктури, передача землi i лiквiдного майна 
в руки ефективних власникiв та користувачiв, 
ринкова iнтеграцiя пiдприємств малого та се-
реднього бiзнесу, орiєнтування та субсидування 
сiльськогосподарських виробникiв на вироблення 
високоякiсної продукцiї.

4. Стабiлiзацiя та розвиток соцiальної сфери 
на селi. В системi соцiального захисту пріоритет-
ними групами населення являються пенсiонери, 
iнвалiди та дiти. На базi соцiальної полiтики 
в сiльськiй мiсцевостi пропонується розвиток 
таких напрямкiв, як пiдвищення зайнятостi 
та створення додаткових джерел доходу, ство-
рення державних цільових позабюджетних 
фондів, пiдтримка соцiальної та iнженерної 
iнфраструктури на селi, здiйснення програм 
по зменшенню вiдтоку найбiльш активних 
прошаркiв сiльського населення [10].

5. iнституцiйнi перетворення, якi впливають 
на розвиток сiльської економiчної системи. Це 
органiзацiї, що сприяють ефективнiй роботi при-
ватних та державних структур, наприклад – цен-
три розвитку. Створюються iнституцiйнi струк-
тури, якi базуються на утвореннi фiнансових 
iнструментiв для пiдтримки малих та середнiх 
пiдприємств та сiльськогосподарських виробникiв 
(фонди пiдтримки малого та середнього бiзнесу).

Французький досвiд економiчного розвит-
ку сiльських територiй свiдчить, що в останнi 
10-річчя регiональна полiтика в цiлому в розвит-
ку сiльських територiй все бiльше базується на 
принципах субсидiарностi та партиципативностi

У Францiї, як i в країнах Європейського Со-
юзу, розвитком сiльських територiй займається 
цiлий ряд мiнiстерств, вiдомств, територiальних 
адмiнiстрацiй. Кожному з даних державних 
суб’єктiв управлiння наданi обов’язки по сприян-
ню економiчного розвитку сiльських територiй. Це 
обумовлено багатограннiстю та складнiстю про-
блем економiчного розвитку сiльських територiй, 
якi потребують скоординованої мiжгалузевої 
полiтики [11].

Важливим аспектом розвитку пiдприємницької 
дiяльностi на сiльських територiях в краї-
нах Європи являється недержавна пiдтримка. 
Недержавна пiдтримка пiдприємницької 
дiяльностi здiйснюється: асоцiацiями, союзами, 
профспiлками, об’єднаннями пiдприємцiв. Торговi 
i торгово-промисловi палати в Європi найбiльш 
всесторонньо та ефективно представляють 
корпоративнi iнтереси пiдприємцiв. В склад тор-
гово-промислових палат входять на правах ко-
лективних членiв рiзнi асоцiацiї, федерацiї i со-
юзи. Так, в торгово-промисловiй палатi Францiї 
створенi спецiальнi вiддiли, якi займаються кон-
сультуванням пiдприємцiв початкiвцiв по їх про-
ектах, при вiдповiдностi проекту, пред’явленим 
вимогам, його автор отримує паспорт програ-
ми «пiдприємництво в Францiї», яке дає пра-
во на безкоштовну експертизу i пiдтримку 

при оформленнi документiв для отримання 
банкiвської гарантiї.

На сьогоднi на порядку денному в ЄС стоять 
питання змiни клiмату, ефективного викорис-
тання ресурсiв i територiального балансу. Всi 
цi питання i не лише цi повиннi вирiшуватись 
в рамках полiтики сiльського розвитку, так зва-
ного 2-го блоку САП. Охоплюючи 20% бюджету 
caП, заходи сiльського розвитку поєднуючись iз 
заходами 1-ого блоку (прямi платежi та ринковi 
iнструменти) зорiєнтованi на пiдтримку стало-
го розвитку сiльського господарства i сiльських 
територiй на всiй територiї ЄС [12].

Потреба в децентралізації у Польщі виникла 
у зв’язку з масштабними процесами лібералі-
зації та реалізації ринкових реформ, а її метою 
було максимальне забезпечення самостійно-
го функціонування кожного регіону, створення 
більш ефективних і прозорих політичних ін-
ститутів, і посилення інститутів громадянського 
суспільства.

Згідно зі Стратегією розвитку сільських тери-
торій Республіки Польща, до 2013 року на дер-
жавну інвестиційну підтримку фермерських гос-
подарств цієї країни за рахунок коштів бюджету 
ЄС та відповідної державної програми Польщі 
передбачено виділити понад €72 млрд. [13].

Розміри прямої державної підтримки фер-
мерських господарств США на той час сягали 
більше $21 млрд., або майже $10 тис. на госпо-
дарство у рік, а в перерахунку на українську 
грошову одиницю по сучасному курсу валют – 
понад 80 тис. грн., що майже на 500 грн/га пере-
вищує сучасний аналогічний показник в Україні. 
Якщо цей перерахунок зробити по курсу валют 
2009 року, то різниця в обсягах державної під-
тримки становитиме сотню разів [14].

Цікавим для вивчення є досвід проведення де-
централізаційних реформ у країнах – колишніх 
республіках Радянського Союзу, зокрема, у кра-
їнах Прибалтики. Актуальність цих досліджень 
обумовлюється схожістю умов початку реформ, 
а також можливістю запозичити найкращий до-
свід та уникнути допущених помилок. На по-
чатку реформування латвійські експерти з дер-
жавного управління вважали, що країна повинна 
пройти через істотні зміни у законодавстві про 
державну службу, реструктуризацію інституцій 
державного управління, удосконалення політич-
ного управління, запровадження процедур учас-
ті громадськості у прийнятті урядових рішень 
[15, с. 2]. 

Основною метою проведення адміністративно-
територіальної реформи стало створення адміні-
стративних територій із місцевим та регіональ-
ним самоврядуванням, які можуть економічно 
розвиватися і забезпечити надання якісних по-
слуг населенню [16, с. 3].

ЄС перебуває на етапi пошуку найбiльш 
ефективних та далекоглядних шляхiв виходу 
з кризи, орiєнтуючись на побудову бiльш кон-
курентоспроможної економiки з високим рiвнем 
зайнятостi. Прiоритетами розвитку ЄС згiдно 
«Стратегiї 2020» є зростання розумне (збiльшення 
iнвестицiй в освiту, дослiдження та iнновацiї), 
стале (побудова низько вуглецевої економiки) 
та всеохоплююче (основний акцент на створеннi 
робочих мiсць i скороченняi бiдностi) [9; 17; 18].



«Young Scientist» • № 10 (62) • October, 2018

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

847
висновки і пропозиції. досвід реформ у за-

рубіжних країнах свідчить, що децентралізація 
відіграє важливу роль у демократизації і транс-
формації суспільства, переходу до інститутів, 
заснованих на ініціативі та відповідальності 
окремої людини та громади. Тенденція до ши-
рокого її впровадження спостерігається в адмі-

ністративній, політичній, бюджетно-фінансовій, 
соціальній сферах, сприяє розвитку людського 
потенціалу, відповідальності влади, покращан-
ню якості надання державних і громадських 
послуг, консолідації суспільства, вирішенню 
економічних, правових, політичних, етнічних 
проблем і т. д. [19, с. 5]. 
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зарубеЖнЫй опЫт развития селЬских территорий  
в условиях децентрализации

аннотация
В статье дан анализ процессов децентрализации власти в зарубежных странах. Рассмотрены раз-
личные подходы к реформированию в европейских странах и его результаты, что обусловлено не-
обходимостью внедрения децентрализации в Украине. достали дальнейшего развития возможности 
применения опыта ряда зарубежных стран, включая страны постсоциалистического лагеря: Польши, 
латвии, литвы, Эстонии и других, которые приобрели членство в европейском Союзе. Проанализи-
ровано современное состояние административной реформы в Украине, сделан сравнительный анализ 
с реформами государственного управления в Польше и исследована динамика административных ре-
форм в странах Центрально-Восточной европы, Балтии. Указанные возможности территориальных 
общин в дальнейшем развитии регионов. 
ключевые слова: децентрализация, реформа, местное самоуправление, публичная власть, стратегия.
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fOreiGn experience Of DeveLOpment  
Of rurAL territOrieS in DecentrALizAtiOn cOnDitiOnS

Summary
the article analyzes the processes of decentralization of power in foreign countries. different approaches 
to reforming in European countries and its results are considered, which is conditioned by the necessity of 
introduction of decentralization in ukraine. the further development of the possibility of using the expe-
rience of a number of foreign countries, including the countries of the post-socialist camp: poland, latvia, 
lithuania, Estonia and others who have become a member of the European union, have been further 
developed. the current state of administrative reform in ukraine is analyzed, a comparative analysis of 
public administration reform in poland is carried out, and the dynamics of administrative reforms in the 
countries of central and Eastern Europe and the Baltics is researched. the mentioned opportunities of 
territorial communities in the further development of regions.
Keywords: decentralization, reform, local self government, public authority, strategy.


