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При обґрунтування актуальності обраної теми дисертаційного 

дослідження зазначається, що сучасний стан реформування публічного 

управління в Україні характеризується посиленням децентралізації влади, 

наданням більших повноважень органам місцевого самоврядування, головною 

метою чого є підвищення спроможності територіальних громад, забезпечення 

розвитку територій, насамперед, регіонів як складних соціально-економічних 

систем. 

Все це потребує перерозподілу функцій між територіальними органами 

влади, зміни і встановлення більш дієвих відносин між ними, а також залучення 

громадян до публічного управління як безпосередніх його акторів. У той же 

час, на жаль, слід констатувати, що територіальні органи влади здебільшого 

недостатньо підготовлені для ефективної діяльності в умовах нових викликів в 

змін, використовуючи застарілі управлінські підходи, методи і технології, не 

піклуючись про забезпечення постійного професійного зростання своїх 

працівників. Тобто актуальним стає питання модернізації не лише 

територіальних органів публічної влади, а й територіальної організації влади у 

цілому, адже без цього неможливо побудувати таку систему публічної влади на 

субнаціональному рівні, яка б забезпечила регіональний розвиток, 

задовольняючи потреби й очікування громадян. 

На основі визначеного предмета, мети, методів у дисертаційній роботі 

здійснено обґрунтування теоретичних засад та практичних заходів щодо 
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модернізації територіальної організації влади в Україні як чинника 

регіонального розвитку.  

Запропоновано модель модернізації територіальної організації влади в 

Україні як чинника регіонального розвитку, що передбачає перехід до 

багаторівневого врядування; впровадження контрактного підходу у взаємодії 

між центральними та територіальними органами влади; створення мережевих 

публічноуправлінських структур і перерозподіл функцій на регіональному 

рівні. 

Відповідно до проблематики дисертації удосконалено: методичний підхід 

до реалізації трансакційних і реляційних контрактів між центральними та 

територіальними органами влади; визначено, що їх зміст має визначатись у 

залежності від таких чотирьох чинників: ступінь володіння інформацією; 

складність завдань, що виконуються органами влади; ступінь вертикальної 

взаємозалежності між органами влади; контекст правозастосування 

контрактних положень;  методичний підхід до управління 

територіальними публічноуправлінськими мережами в стратегічному контексті 

за рахунок виділення етапів послідовності його здійснення, що  базується на 

результатах системного аналізу впливу факторів внутрішнього (організаційно-

методичне забезпечення взаємодії у мережі) і зовнішнього середовища (макро- 

та макрорівень); 

Було визначено напрями подальшого розвитку предмета дослідження: 

визначення понять «модернізація територіальної організації влади» – як 

реалізація сукупності заходів, що ґрунтуються на використанні сучасних 

теорій, концепцій, підходів, принципів, технологій та інструментів публічного 

управління та спрямовані на зміну функціональних відносин між різними 

рівнями публічного управління та різними його акторами для забезпечення 

територіального соціально-економічного розвитку; «регіон» – як територія 

спільного проживання людей, що утворилась унаслідок історичної 

необхідності, спільної культури мешканців, наявності природних ресурсів або 

інших особливостей даної території; узагальнення зарубіжного досвіду щодо 

забезпечення регіонального розвитку, зокрема, для модернізації української 
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системи публічного управління регіональним розвитком запропоновано 

застосовувати наступні принципи, вироблені у країнах ЄС, які спрямовані на 

досягнення поставлених цілей в області регіональної політики: розробка 

надійної законодавчої бази для здійснення послідовної та прозорої політики; 

виділення необхідної допомоги регіонам, які зазнають структурні зміни; 

залучення додаткових інвестицій, аніж довгострокове субсидування; 

просторова спрямованість регіональної політики; наявність скоординованого 

політичного підходу; виявлення особливостей діяльності територіальних 

органів публічної влади в Україні в контексті забезпечення регіонального 

розвитку, зокрема, визначено, що першочерговими діями для покращання 

управління регіональним соціально-економічним розвитком мають бути 

посилення боротьби з корупцією, налагодження більш дієвого зворотного 

зв’язку органів влади з населенням, більш активне використання іноземного 

досвіду управління територією. 

Результати, отримані у дисертаційному дослідженні, у сукупності 

дозволили вирішити конкретне науково-прикладне завдання, яке полягає в 

обґрунтуванні теоретичних положень і практичних рекомендацій з модернізації 

територіальної організації влади як чинника регіонального розвитку, що 

дозволило сформулювати такі основні положення, висновки й рекомендації: 

Визначено, що модернізація територіальної організації влади – це 

реалізація сукупності заходів, що ґрунтуються на використанні сучасних теорій, 

концепцій, підходів, принципів, технологій та інструментів публічного 

управління і спрямовані на зміну функціональних відносин між різними 

рівнями публічного управління та різними його акторами для забезпечення 

територіального соціально-економічного розвитку, у тому числі, регіонального. 

При цьому, як правило, рушійні сили модернізації включають інновації, 

конкуренцію, адаптацію, обмін, національні інтереси та ринковий попит тощо. 

Інновації є основним джерелом модернізації; конкуренція стимулює 

модернізацію; адаптація є саморегулюючим механізмом модернізації; обмін 

сприяє модернізації; національні інтереси ведуть міжнародну конкуренцію; 

ринковий попит стимулює інновації продукту. На територіальному рівні 
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модернізація має п’ять основних динамічних моделей. Перша –  інновації 

породжують нові ідеї, нові інститути, нові знання та нові продукти, що формує 

цикл позитивних відгуків від модернізації до нововведень. Друга – знання, 

інституціональні та технологічні інновації працюють разом, щоб просунути 

модернізацію. Третя – національні інтереси та ринковий попит стимулюють 

модернізацію. Четверта – інновації, конкуренція, адаптація та обмін, працюючи 

разом, сприяють модернізації. П’ята – модель циклу: інновація – вибір – 

дифузія – зміна. При цьому модернізацію територіальної організації влади 

можна визначити як реалізацію сукупності заходів, що ґрунтуються на 

використанні сучасних теорій, концепцій, підходів, принципів, технологій та 

інструментів публічного управління та спрямовані на зміну функціональних 

відносин між різними рівнями публічного управління та різними його акторами 

для забезпечення територіального соціально-економічного розвитку. 

Дослідження основних наукових підходів до розуміння регіонального 

розвитку, дозволяє говорити про наступне. По-перше, у науці та практиці 

публічного управління не існує єдиного, спільного для усіх визначення 

регіонального розвитку. По-друге, визначення «розвитку» завжди географічно 

диференційовано, змінюючись з плином часу як всередині одного місця, так і 

між різними місцями. По-третє, у ХХІ ст. стався відхід від економічного 

детермінізму у визначенні регіонального розвитку і сьогодні поняття 

«розвиток» розглядається у контексті необхідності урахування цілої низки, і 

зокрема, соціальних чинників. По-четверте, у процесі управління 

територіальним розвитком мають брати участь різноманітні зацікавлені 

суб’єкти, а відносини між ними мають будуватися на основі партнерства та 

діалогу. Зазначені тенденції знайшли відображення у сутнісних 

характеристиках сучасних підходів до територіального розвитку. У їх основі 

полягає думка, що сучасний територіальний розвиток повинен мати такі ознаки 

як, комплексність, прогресивність і сталість. Комплексність передбачає 

урахування особливостей усіх сфер життєдіяльності регіону, прогресивність – 

таких універсальних принципів та цінностей, як справедливість, чесність, 

рівність, справедливість, демократія, злагода, єдність, солідарність тощо, 



 5 

сталість – низки соціальних чинників, таких, як здоров’я, добробут та якість 

життя. При цьому було визначено, що регіон – це територія спільного 

проживання людей, що утворилась унаслідок історичної необхідності, спільної 

культури мешканців, наявності природних ресурсів або інших особливостей 

даної території. 

Ключові слова: регіон, територія, розвиток, система, територіальна 

організація влади, баторівневе управління, децентралізація, партнерство, 

просторовий розвиток. 

 

ANNOTATION 

 

Chernyak M.E. Modernization of the territorial organization of power in 

Ukraine as a factor of regional development. – Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 281 – Public Management and Administration. – Kharkiv 

Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public 

Administration under the President of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

 

When substantiating the relevance of the chosen topic of the dissertation 

research, it is noted that the current state of public administration reform in Ukraine is 

characterized by increasing decentralization of power, giving greater powers to local 

governments, the main purpose of which is to increase the capacity of local 

communities. systems. 

All this requires a redistribution of functions between territorial authorities, 

changes and the establishment of more effective relations between them, as well as 

the involvement of citizens in public administration as its direct actors. At the same 

time, unfortunately, it should be noted that local authorities are generally 

insufficiently prepared to operate effectively in the face of new challenges in change, 

using outdated management approaches, methods and technologies, without caring 

about ensuring continuous professional growth of their employees. In other words, 
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the issue of modernization not only of territorial public authorities, but also of 

territorial organization of power in general becomes relevant, because without this it 

is impossible to build a system of public authorities at the subnational level that 

would ensure regional development, meeting the needs and expectations of citizens. 

On the basis of the defined subject, the purpose, methods in the dissertation 

work the substantiation of theoretical bases and practical measures concerning 

modernization of the territorial organization of the power in Ukraine as the factor of 

regional development is carried out. 

A model of modernization of the territorial organization of power in Ukraine as 

a factor of regional development is proposed, which provides for the transition to 

multilevel governance; introduction of a contractual approach in the interaction 

between central and territorial authorities; creation of network public administration 

structures and redistribution of functions at the regional level. 

In accordance with the dissertation: the methodical approach to the 

implementation of transactional and relational contracts between central and 

territorial authorities has been improved; it is determined that their content should be 

determined depending on the following four factors: the degree of possession of 

information; the complexity of the tasks performed by the authorities; degree of 

vertical interdependence between authorities; the context of the enforcement of 

contractual provisions; methodical approach to the management of territorial public 

management networks in a strategic context by highlighting the stages of the 

sequence of its implementation, based on the results of systematic analysis of the 

impact of internal (organizational and methodological support of network interaction) 

and external environment (macro and macro); 

The directions of further development of the subject were identified: definition 

of "modernization of territorial organization of power" – as the implementation of a 

set of measures based on the use of modern theories, concepts, approaches, 

principles, technologies and tools of public administration and aimed at changing 

functional relations between different levels of public management and its various 

actors to ensure territorial socio-economic development; "Region" –  as a territory of 

common residence of people, formed as a result of historical necessity, common 
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culture of the inhabitants, the availability of natural resources or other features of the 

territory; generalization of foreign experience in ensuring regional development, in 

particular, to modernize the Ukrainian system of public management of regional 

development, it is proposed to apply the following principles developed in the EU, 

which are aimed at achieving regional policy goals: developing a sound legal 

framework for consistent and transparent policy; allocating the necessary assistance 

to regions undergoing structural changes; attracting additional investment than long-

term subsidies; spatial orientation of regional policy; the presence of a coordinated 

political approach; identifying the specifics of territorial public authorities in Ukraine 

in the context of regional development, in particular, it is determined that the priority 

actions to improve the management of regional socio-economic development should 

be to strengthen the fight against corruption, establish more effective feedback from 

the authorities, more active use of foreign experience in territory management. 

The results obtained in the dissertation research, together allowed to solve a 

specific scientific and applied problem, which is to substantiate the theoretical 

provisions and practical recommendations for modernization of territorial 

organization of power as a factor of regional development, which allowed to 

formulate the following basic provisions, conclusions and recommendations: 

It is determined that the modernization of the territorial organization of power 

is the implementation of a set of measures based on the use of modern theories, 

concepts, approaches, principles, technologies and tools of public administration and 

aimed at changing the functional relations between different levels of public 

administration and its actors. -economic development, including regional. In this 

case, as a rule, the driving forces of modernization include innovation, competition, 

adaptation, exchange, national interests and market demand, and so on. Innovation is 

the main source of modernization; competition stimulates modernization; adaptation 

is a self-regulating mechanism of modernization; exchange promotes modernization; 

national interests compete internationally; market demand stimulates product 

innovation. At the territorial level, modernization has five main dynamic models. The 

first is that innovation generates new ideas, new institutions, new knowledge and new 

products, which forms a cycle of positive responses from modernization to 
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innovation. Second, knowledge, institutional and technological innovation work 

together to advance modernization. Third, national interests and market demand 

stimulate modernization. Fourth, innovation, competition, adaptation and exchange, 

working together, contribute to modernization. Fifth – cycle model: innovation – 

choice – diffusion – change. The modernization of the territorial organization of 

power can be defined as the implementation of a set of measures based on the use of 

modern theories, concepts, approaches, principles, technologies and tools of public 

administration and aimed at changing the functional relationship between different 

levels of public administration and its various actors. economic development. 

Research of the basic scientific approaches to understanding of regional 

development, allows to speak about the following. First, in the science and practice of 

public administration there is no single, common to all definitions of regional 

development. Second, the definition of "development" is always geographically 

differentiated, changing over time both within one place and between different 

places. Third, in the XXI century. there was a departure from economic determinism 

in the definition of regional development and today the concept of "development" is 

considered in the context of the need to take into account a number, and in particular, 

social factors. Fourth, the territorial governance process should involve a variety of 

stakeholders, and the relationship between them should be built on partnership and 

dialogue. These trends are reflected in the essential characteristics of modern 

approaches to territorial development. They are based on the idea that modern 

territorial development should have such features as complexity, progressiveness and 

sustainability. Complexity takes into account the peculiarities of all spheres of life in 

the region, progressive – such universal principles and values as justice, fairness, 

equality, justice, democracy, harmony, unity, solidarity, etc., sustainability – a 

number of social factors such as health, well-being and quality of life. It was 

determined that the region is a territory of common residence of people, formed as a 

result of historical necessity, common culture of the inhabitants, the availability of 

natural resources or other features of the territory. 
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