
26 травня 2015 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України відбувся круглий стіл «Регіональна політика і 

децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів».  

Метою проведення заходу було вироблення нових концептуальних 

підходів до осмислення регіональної політики України, особливостей 

територіальної організації держави в умовах децентралізації влади, розвитку 

місцевого самоврядування в контексті європейської інтеграції, використання 

досвіду європейських країн щодо здійснення децентралізації і деконцентрації 

влади, а також пошук оптимальної моделі для України, розробка рекомендацій 

для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо здійснення 

конституційної і децентралізаційної реформ.  

У роботі круглого столу взяв участь віце-президент НАН України академік 

С. Пирожков. У своєму виступі він відзначив надзвичайну актуальність 

проблеми децентралізації влади в Україні, формування євроорієнтованої 

регіональної політики, утвердження самоврядних засад у системі управління 

суспільними процесами, становлення дієвого місцевого самоврядування. На 

думку С. Пирожкова, проведення конференцій, круглих столів за участі 

народних депутатів, міністрів, представників органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій сприяє виробленню оптимальних 

підходів до здійснення реформ в Україні.  

Директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 

академік Ю. Шемшученко зазначив, що реальне місцеве самоврядування 

передбачає не лише конституційно-правове визнання прав територіальних 

громад, декларування самостійності у вирішенні питань місцевого значення, а й 

розвиток економічного і фінансового потенціалу всієї держави в цілому. Лише 

просування у вирішенні цих проблем дасть змогу говорити про утвердження 

демократичної системи організації влади на місцях, без якої неможлива 

побудова громадянського суспільства та правової держави в Україні. На його 

думку, проблема ефективного функціонування органів публічної влади та 

управління в Україні не може бути вирішеною без докорінного реформування 

конституційно-правового статусу та засад діяльності місцевого 

самоврядування.  

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства України В. Негода, народний депутат України 

А. Матвієнко, доктор юридичних наук, професор М. Баймуратов свої виступи 

присвятили проблемам територіальної організації держави, реформування 

місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади, закріплення 

статусу територіальних громад у змінах до Конституції України.  

Доктор політичних наук, професор І. Кресіна акцентувала увагу на впливі 

децентралізації на ефективність публічної влади, на основі аналізу зарубіжного 

досвіду довела, що децентралізована влада сприяє участі громадян в управлінні 



державою, є більш відповідальною і швидше відгукується на потреби громадян 

і може знайти найбільш прийнятний для них розв’язок проблем, створює умови 

для формування нової еліти, є противагою авторитарній державі, дає змогу 

проводити експерименти з новими структурами і запровадженням нових 

політик, найбільш ефективно надає послуги на місцевому рівні; створює 

відчуття місця і спільноти, є елементом громадянського суспільства чи мостом, 

який поєднує громадянське суспільство із центром публічного управління.  

Питання запровадження децентралізації у сфері освіти були розглянуті у 

виступі ректора Київського університету права НАН України професора 

Ю. Бошицького.  

Також під час засідання круглого столу виступили доктор юридичних наук 

С. Прилуцький, доктор наук державного управління, професор І. Грицяк, 

доктор юридичних наук, професор О. Скрипнюк, доктор юридичних наук, 

професор С. Стеценко, доктор юридичних наук, професор О. Андрійко, доктор 

юридичних наук, професор О. Батанов, кандидат політичних наук О. Стойко, 

доктор політичних наук, професор Л. Лойко. Їх доповіді стосувалися питань 

децентралізації різних гілок влади в Україні, пошуку оптимальної форми 

державного устрою України (децентралізований чи регіоналізований 

унітаризм), забезпечення стабільності конституційного ладу в Україні в ході 

децентралізації, удосконалення законодавства про статус територіальних 

громад в Україні, регіональної політики України.  

Жвава дискусія продемонструвала неабиякий інтерес науковців і практиків 

до проблем децентралізації в різних сферах суспільного життя України, 

регіональної політики, утвердження демократії, забезпечення стабільності та 

реформування політичної системи. Тому видання збірника за матеріалами 

круглого столу значною мірою сприятиме задоволенню такого інтересу і 

практичній реалізації конституційної і децентралізаційної реформ в Україні. 

Збірник буде надруковано в липні 2015 р.  

Про підсумки роботи круглого столу читайте також у статтях газети 

«Голос України»: № 92, 27 травня 2015 р. http://g.ua/DFUn № 94, 29 травня 2015 

р. http://g.ua/DFUw (Круглий стіл «Регіональна політика і децентралізація 

влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів» // Національна 

академія наук України (http://goo.gl/FVCKJt). – 2015. – 29.05). 

 


