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Державне управління регіонами: 
поняття, види та особливості 

Нерівномірність регіонального роз
витку і рівня життя населення, різні 
темпи розвитку регіонів, які підсилю
ються кризовими проявами в еконо
міці, поглиблення дисбалансу еконо
мічно-соціального розвитку регіонів та 
низка інших дестабілізуючих факто
рів ускладнюють реалізацію єдиної 
державної політики у сфері регіо
нальних соціально-економічних пере
творень, збільшують загрозу виник
нення регіональних криз, дезінтеграції 
національної економіки, перешкоджа-

ють формуванню загальнодержавно
го ринку товарів і послуг, не дають 
змоги ефективно використовувати 
регіональний потенціал, створюють 
передумови для соціальної напруженості 
в суспільстві, загрожують територіаль
ній цілісності країни, стримують дина
міку соціально-економічних показників, 
уповільнюють ринкові перетворення. 
Зазначені та багато інших факторів 
обумовлюють необхідність подаль
шого вдосконалення державного управ
ління регіонами, провідне місце в якому 
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повинно відводитися саме науковим 
напрацюванням щодо його реформу
вання, приведення останнього у відпо
відність до усталених міжнародних 
норм управління регіональними та міс
цевими справами. 

Державне управління регіонами 
було предметом наукових досліджень 
В. Б.Авер’янова, Ю. П.Битяка, Л. В.Ко-
валя, В. Я. Малиновського, Н. Р. Ниж
ник, О. Ю. Оболенського, В. Ф Сіренка, 
В. В. Цвєткова та багатьох інших нау
ковців. Про значення та важливість 
державного управління регіонами не
одноразово наголошувалось у норма
тивних актах [1–4 та ін.]. Натомість 
щодо його сутності, видів та особли
востей відсутня узгоджена думка серед 
науковців, як наслідок – має місце різ-
ноаспектне його використання у чинно
му законодавстві. Сказане, насамперед, 
стосується законодавчого визначення 
системи суб’єктів державного управ
ління регіонами, його об’єктів і пред
мета. Відсутня узгодженість серед нау
ковців з питань розуміння мети і зав
дань державного управління регіонами. 

Як наслідок, метою цієї статті є 
з’ясування сутності, видів та особли
востей державного управління регіо
нами в державі, для досягнення якої 
планується вирішити такі основні зав
дання: уточнити методологічні засади 
державного управління регіонами; ви
значити державне управління регіона
ми у широкому та вузькому значенні; 
уточнити систему та структуру дер
жавного управління регіонами; визна
чити практично значущі критерії класи
фікації державного управління регіо
нами; навести перелік ознак держав
ного управління регіонами, які буде 
взято за основу для визначення його 
поняття. 

Державне управління є одним із 
основних видів управління в суспіль
стві – соціального управління, що, 
насамперед, обумовлено особливістю 
правового статусу його головного 
суб’єкта держави, яка свій владний 
вплив поширює на все суспільство і 

навіть за її межі. Держава встановлює 
загальні правила (вимоги, норми) по
ведінки людей у всіх сферах суспіль
ного життя, а також забезпечує їх 
дотримання можливістю застосуван
ня державного примусу. Втім, при
мусовість – не головний, а допоміжний 
фактор упорядкованості суспільних 
відносин. Як вірно наголошується в 
науковій літературі, «застосування 
лише жорстких варіантів управління 
суспільними процесами суперечить 
заданій моделі розвитку суспільства, 
та й сама система вже не «дозволяє» 
державі втручатися в усі питання 
управління й практичної діяльності, 
як це було до проголошення Украї
ною незалежності» [5, с. 9]. 

Отже, головним пріоритетом діяль
ності будь-якої демократичної дер
жави має стати забезпечення реалі
зації прав, свобод і законних інте
ресів її населення, служіння йому. 
Система державного управління ре
гіоном повинна бути близькою до 
потреб і запитів людей, підконтроль
ною населенню, прозорою та ефек
тивною. 

У сучасній теорії державного 
управління та адміністративно-право
вій літературі досить активно диску
туються питання щодо широкого і 
вузького тлумачення поняття держав
ного управління. Причому, з часом, 
більшої переваги поступово набуває 
тенденція його вузького розуміння, 
себто такого, що здійснюється лише 
органами виконавчої влади. Однак, на 
нашу думку, беручи до уваги те, що 
держава здійснює управління в усіх 
без винятку сферах її життєдіяльно
сті, а не тільки у сфері, що перебуває в 
компетенції органів виконавчої влади, 
державне управління необхідно роз
глядати в широкому та вузькому 
значеннях. У першому випадку – як 
діяльність усіх державних органів, що 
належать до різних гілок влади (зако
нодавчої, виконавчої, судової, а також 
інших державних органів, які не 
належать до жодної з названих гілок 
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влади), у вузькому - як діяльність 
переважно органів виконавчої вла
ди, під якими варто розуміти само
стійний вид органів державної влади, 
які згідно з конституційним прин
ципом поділу державної влади мають 
своїм головним призначенням здій
снення однієї гілки державної влади -
виконавчої [2]. Словосполучення «пе
реважно» ми використали не випадко
во, оскільки і деякі недержавні орга
ни, наприклад, органи місцевого само
врядування, громадські організації 
можуть здійснювати державне управ
ління за умови делегування їм дер
жавою відповідних повноважень (конт
рольних, правоохоронних, юрисдик-
ційних тощо). 

Наведене вище дає змогу зробити 
висновок, що особливість державного 
управління регіонами у вузькому його 
розумінні полягає в тому, що його 
суб’єктами здебільша, є державні 
органи виконавчої влади, інколи -
органи місцевого самоврядування та 
громадські організації за умови де
легування їм відповідних державно-
владних повноважень. Водночас варто 
відзначити, що державне управління 
регіонами здійснюється і на рівні дер
жавних підприємств, установ та орга
нізацій, які функціонують у тих чи тих 
регіонах, сплачуючи таким чином міс
цеві податки. Тож мова повинна йти 
і про такий вид державного управ
ління, як внутрішньоорганізаційний 
(апаратний). 

Державному управлінню, як і будь-
якій іншій комплексній діяльності, 
властива системність. Зокрема, в Кон
цепції адміністративної реформи в 
Україні наголошується, що «важли
вим чинником виходу із трансфор
маційної кризи українського суспіль
ства є створення сучасної, ефективної 
системи державного управління» [2]. 
У науковій літературі під системою 
державного управління розуміється 
«упорядкована сукупність взаємо
зв’язаних елементів, які відрізняються 
функціональними цілями, діють авто-
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номно, але спрямовані на досягнення 
загальної мети» [7, с. 12]. 

З формального погляду система 
державного управління регіоном – 
сукупність функціональних компонен
тів (елементів),що взаємодіють між со
бою для досягнення певної мети. Між 
елементами, що утворюють систему 
управління регіонами, встановлюють
ся певні відносини та зв’язки. Внаслі
док цього сукупність елементів пере
творюється в єдине ціле, в якому 
кожен елемент зв’язаний з усіма ін
шими елементами, і його властивості 
не можуть бути усвідомлені без ура
хування цих зв’язків. Системі держав
ного управління регіонами притаманні: 
загальна мета функціонування її еле
ментів; підпорядкування завдань кож
ного елемента загальній меті систе
ми; усвідомлення кожним елементом 
своїх завдань і розуміння загальної 
мети; виконання кожним елементом 
своїх функцій, що випливають із по
ставленого завдання; наявність специ
фічних відносин між елементами 
системи; наявність найвищого органу 
управління та координації. 

На нашу думку, система державно
го управління регіонами складається 
з таких елементів: 1) суб’єктів управ
ління, тобто органів, належних до 
різних гілок влади (законодавчої, ви
конавчої, судової, а також інших дер
жавних органів, які не належать до 
жодної з названих гілок влади), орга
нів місцевого самоврядування та гро
мадських організацій за умови вико
нання ними делегованих функцій та 
повноважень; 2) об’єктів державного 
управління регіонами, тобто сфер і 
галузей суспільного життя регіонів, 
що перебувають під організуючим 
впливом держави; 3) управлінської 
діяльності, тобто певного роду суспіль
них відносин, через які реалізуються 
численні прямі та зворотні зв’язки 
між суб’єктами та об’єктами держав
ного управління регіонами. 

Уточнити сутність державного 
управління регіонами допоможе його 
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класифікація. Найбільш використову
ваним критерієм класифікації держав
ного управління регіонами є суб’єкт 
його здійснення. Натомість однознач
ний поділ державного управління 
регіонами за цим критерієм провести 
складно, що знову ж таки пов’язано із 
широким та вузьким розумінням дер
жавного управління, відсутністю зако
нодавчо визначеної системи суб’єктів 
державного управління як у цілому, 
так і регіонами зокрема. 

На нашу думку, державне управ
ління регіонами не є виключною пре
рогативою якогось одного виду дер
жавних органів. Державне управлін
ня регіонами у тому чи тому обсязі 
виявляється в діяльності різних дер
жавних органів, що належать до різ
них гілок державної влади. Складно 
уявити організуючий та виконавчо-
розпорядчий вплив держави (держав
них органів) без загальнодержавної 
нормотворчої функції, яку виконує 
парламент, установлюючи обов’язко
ві для виконання вимоги (правила), 
а також юрисдикційної (судової), яку 
зазвичай виконують органи суду, ви
рішуючи правові суперечки. Держав
не управління регіонами здійснюють 
органи місцевого самоврядування та 
громадські організації, під час реалі
зації наданих їм органами державної 
влади делегованих функцій. Зокрема, 
можливість виконання органами міс
цевого самоврядування делегованих 
функцій і повноважень органів вико
навчої влади передбачено ч. 3 ст. 143 
Конституції України, в якій зазначе
но, що органам місцевого самовряду
вання можуть надаватися законом 
окремі повноваження органів вико
навчої влади [8]. Водночас варто 
наголосити на тому, що делеговані 
функції та повноваження не повинні 
переважати власні (самоврядні) функ
ції та повноваження органів місцево
го самоврядування, основне соціальне 
призначення яких полягає у вирішен
ні питань місцевого життя, оскільки 
велика кількість делегованих повно-

важень позбавляє суб’єктів місце
вого самоврядування організаційно-
правової самостійності. Сказане під
тверджується передбаченням у ч. 2 
ст. 76 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» того, що 
органи та посадові особи місцевого 
самоврядування з питань здійснення 
ними делегованих повноважень орга
нів виконавчої влади є підконтроль
ними відповідним органам виконав
чої влади [9]. 

Отже, за таким критерієм, як 
суб’єкт державного управління регіо
нами, доцільно вирізнити такі його 
види: яке здійснюється органами зако
нодавчої влади; яке здійснюється ор
ганами виконавчої влади; яке здійс
нюється органами суду; яке здійснює
ться іншими державними органами, 
що не належать до жодної з трьох гілок 
державної влади; яке здійснюється 
недержавними органами, а саме орга
нами місцевого самоврядування та гро
мадськими організаціями в ході реалі
зації ними делегованих повноважень. 

Крім основного критерію класи
фікації (залежно від суб’єкта здій
снення) державного управління регіо
нами, доцільно застосувати й такі, як: 
сфера управлінського впливу; об’єкт 
і предмет управлінського впливу; 
форма управлінського впливу; поши
реність управлінського впливу. Так, за 
сферою управлінського впливу дер
жавне управління регіонами може 
бути двох видів: 1) зовнішнє, яке реа
лізується під час управління об’єкта
ми соціально-культурного, економіч
ного, політичного та іншого розвитку 
регіонів; 2) внутрішнє, що реалізуєть
ся всередині апаратів державних і 
недержавних органів (організацій), 
а саме: під час керівництва роботою 
підлеглих. 

За таким критерієм, як об’єкт і 
предмет управлінського впливу, дер
жавне управління регіонами можна 
об’єднати в такі групи: 1) державне 
управління економікою регіонів; 2) дер
жавне управління соціально-культур-
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ною сферою регіонів; 3) державне 
управління адміністративно-політич
ною сферою регіонів, кожне з яких 
переділяється на окремі підвиди. На
приклад, державне управління еконо
мікою регіонів передбачає: управлін
ня державною та регіональною влас
ністю; управління промисловістю; 
управління сільським господарством; 
управління будівництвом і житлово-
комунальним господарством; управ
ління комунікаціями; управління вико
ристанням та охороною природних 
ресурсів; управління торгівлею; управ
ління фінансами; управління зовніш
ньоекономічною діяльністю тощо. 

Варто зазначити, що найбільш 
економічно розвиненими промисло
вими регіонами є Дніпропетровська, 
Донецька, Запорізька, Луганська, Пол
тавська і Харківська області та м. Київ, 
на які припадає понад 70 відсотків 
загальнодержавного обсягу реалізо
ваної промислової продукції, тоді як 
питома вага кожної з таких областей, 
як Волинська, Тернопільська, Херсон
ська, Чернівецька, Закарпатська, Кіро
воградська та м. Севастополя не до
сягає навіть одного відсотка. Значну 
диспропорцію у сфері економічного 
розвитку регіонів спричинено пробле
мами, що впливають на конкуренто
спроможність,- незадовільним станом 
інфраструктури, низьким рівнем при
стосування робочої сили до ринкових 
умов, недостатньою підтримкою розвит
ку підприємництва, відсутністю іннова
ційної спроможності підприємств, де
градацією навколишнього природного 
середовища та, як наслідок, низькою інве
стиційною привабливістю територій [4]. 
Значною мірою розвиток такого про
цесу пов’язаний із відсутністю ефек
тивного стимулювання діяльності міс
цевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та населен
ня щодо прискорення розвитку регіо
нів на основі повнішого використання 
їхнього природного, економічного, трудо
вого, наукового та іншого потенціалу. 
Тому державне управління регіонами, 
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насамперед, повинно бути спрямоване 
на створення умов для підвищення 
конкурентоспроможності регіонів як 
основи їхнього динамічного розвитку 
та усунення значних міжрегіональних 
диспропорцій. 

За таким критерієм, як форма реа
лізації державного управління регіо
нами, його можна об’єднати в такі 
групи: 1) під час проведення матері
ально-технічних і організаційних дій; 
2) під час укладання адміністративних 
угод; 3) під час видання в межах ком
петенції правових актів (актів управ
ління); 4) під час застосування захо
дів заохочення або примусових захо
дів в адміністративному порядку. Як 
приклад адміністративних угод мож
на привести угоду щодо регіонально
го розвитку, яка передбачає: спільні 
заходи центральних і місцевих орга
нів виконавчої влади та органів міс
цевого самоврядування з реалізації в 
регіоні державної стратегії регіональ
ного розвитку; спільні заходи цент
ральних і місцевих органів виконав
чої влади та органів місцевого само
врядування з реалізації регіональної 
стратегії розвитку; порядок, обсяг, 
форми та строки фінансування спіль
них заходів, визначених сторонами, 
відповідно до Державного бюджету 
України та місцевих бюджетів; поря
док інформування про реалізацію 
сторонами угоди щодо регіонального 
розвитку; відповідальність сторін 
угоди за невиконання або неналежне 
виконання передбачених нею заходів; 
порядок внесення змін до угоди; поря
док набрання чинності та строк дії 
угоди [1]. 

За таким критерієм, як пошире
ність управлінського впливу, держав
не управління регіонами може бути: 
1) міжрегіональним, яке стосується 
всіх регіонів України (території Авто
номної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя); 2) регіо
нальним, яке стосується одного або 
декількох регіонів. Наприклад, пріо
ритетними напрямами розвитку Закар-
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патської області на період до 2015 р. жавне значення; здійснення системи 
в Державній стратегії регіонального заходів із розбудови інфраструктури 
розвитку на період до 2015 р., за- регіонального розвитку (ринків про-
твердженій постановою Кабінету довольства, землі, праці та капіталу, 
Міністрів України від 21 липня 2006 р. торгівлі тощо); сприяння інвестицій-
№ 1001, названі: розвиток транскордон- ній привабливості регіонів, залучення 
ного співробітництва; розбудова при- іноземних інвестицій; забезпечення 
кордонної інфраструктури; розвиток фінансової спроможності місцевих 
туристичної та курортно-рекреацій- органів виконавчої влади та органів 
ної сфери; забезпечення протипавод- місцевого самоврядування. 
кового захисту; розвиток транспорт- 4. Державне управління регіонами 
ної мережі, логістики [4]. здійснюється: органами законодавчої 

Резюмуючи викладене, пропонує- влади; органами виконавчої влади; 
мо до ознак державного управління органами суду; іншими державними 
регіонами віднести такі. органами, які не належать до жодної 

1. Здійснюється відповідно до основ- з трьох гілок державної влади; недер-
них положень державних програм жавними суб’єктами, а саме: органами 
економічного і соціального розвитку місцевого самоврядування та гро-
України, основ державної регіональ- мадськими організаціями в ході реалі-
ної політики, а також відповідних про- зації ними делегованих повноважень. 
грам економічного і соціального роз- 5. Його змістом є організуючий, 
витку Автономної Республіки Крим, виконавчо-розпорядчий характер, спря-
областей, міст Києва та Севастополя, мований на виконання завдань і функ-
місцевих бюджетів. цій держави на окремих її територіях. 

2. Основною метою державного 6. Об’єктом – регіони, а саме тери-
управління регіонами є забезпечення торії Автономної Республіки Крим, 
їхнього сталого розвитку, підвищення областей, міст Києва та Севастополя. 
конкурентоспроможності, високої про- Наведені вище ознаки державного 
дуктивності виробництва та зайня- управління регіонами дозволяють 
тості населення, створення умов най- визначити його як організуючий та 
ефективнішої реалізації регіонами виконавчо-розпорядчий вплив зако-
наявного у них ресурсного потенціалу. нодавчо визначеної системи держав-

3. Виконує такі завдання, як: дер- них і недержавних суб’єктів, який 
жавне стратегічне регіональне плану- поширюється на території Автоном-
вання,яке дозволяє визначати основні ної Республіки Крим, областей, міст 
довгострокові та поточні пріоритети Києва та Севастополя з метою за-
регіонального розвитку; державна під- безпечення сталого їхнього розвитку, 
тримка розвитку регіонів, насамперед створення умов для найефективнішої 
депресивних територій, стимулювання реалізації наявного у них ресурсного 
їхнього розвитку; концентрації держав- потенціалу, а також підвищення їхньої 
них ресурсів на вирішенні пріоритет- внутрішньої та зовнішньої конкурен-
них проблем, що мають загальнодер- тоспроможності. 
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Ляхович У. І., Ляхович Г. І. Державне управління регіонами: поняття, види 
та особливості 

У статті уточнюється поняття державного управління регіонами у широко
му та вузькому значеннях, визначається система державного управління регіо
нами, пропонується перелік практично значущих критеріїв його класифікації, 
визначаються ознаки та поняття державного управління регіонами. 

Ключові слова: регіони, державне управління, управлінський вплив, система 
державного управління. 

Ляхович У. И., Ляхович Г. И. Государственное управление регионами: понятие, 
виды и особенности 

В статье уточняется понятие государственного управления регионами в широком 
и узком значениях, определяется система государственного управления регионами, 
предлагается перечень практически значимых критериев его классификации, 
определяются признаки и предлагается дефиниция государственного управления 
регионами. 

Ключевые слова: регионы, государственное управление, управленческое влияние, 
система государственного управления. 

Lyahovich U., Lyahovich G. The public administration of regions: concepts, views 
and features 

A concept is specified in the article state administration by regions in wide and nar
row value, determined system of state management regions, a list is offered practically 
meaningful criteria of his classification, signs are determined and definition is offered 
state administration by regions. 

Key words: regions, public administration, government influence, the system of pub
lic administration. 
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