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туційного та нормативно-правового забезпечення розвитку гірських територій України. 

Ключові слова: гірські території, інституційне забезпечення, соціально-економіч-
ний розвиток, інституційні засади, нормативно-правові акти.

В статье обозначена нормативно-правовая база, регулирующая развитие горных тер-
риторий Украины. Определены функции институтов, отвечающих за развитие горных 
территорий в Украине. Предложены конкретные пути повышения эффективности ин-
ституционального и нормативно-правового обеспечения развития горных территорий 
Украины.
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The article is designated by the regulatory framework governing the development of moun-
tainous areas of Ukraine. Functions of the institutions responsible for the development of 
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latory framework of the development of mountain areas of Ukraine.
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Постановка наукової проблеми, 
її актуальність та ступінь розробки. 
Досягнення стратегічної мети державної 
політики у сфері соціально-економічного 

розвитку гірських територій вимагає сфор-
мованої та повноцінної нормативно-право-
вої бази. Ці питання відображені у працях 
таких вітчизняних науковців, як: С. Біла,  

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
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З. Варналій, В. Воротін, В. Демченко, 
П. Жук, В. Кравців, О. Настечко, П. Само-
льотов, Ю. Стадницький, О. Шаблій,  
Л. Шевчук та інших, присвячених загаль-
ним проблемам розвитку гірських тери-
торій України. Проте проблема удоскона-
лення нормативно-правового забезпечення 
їх соціально-економічного розвитку зали-
шається ще недостатньо дослідженою і 
потребує детальнішого розгляду. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На сьогоднішній момент процес 
планування та прогнозування соціально-
економічного розвитку гірських територій в 
Україні регулюють такі нормативно-правові 
акти, як Закон України “Про державне про-
гнозування та розроблення програм еконо-
мічного і соціального розвитку України” від 
23.03.2000 р. та Постанова Кабінету Міні-
стрів України “Про розроблення прогноз-
них і програмних документів економічного 
і соціального розвитку та складання проекту 
державного бюджету” від 26.04.2003 р.

Серед важелів державного регулювання 
процесів розвитку гірських територій на осо-
бливу увагу заслуговують нормативно-правові 
документи, що повинні створювати основу 
для їх стабільного розвитку і максимально 
ефективної віддачі від функціонування відпо-
відного соціально-економічного комплексу. 
На сьогодні політика щодо гірських територій 
в Україні регламентується такими основними 
законодавчо-нормативними актами, як Закон 
України “Про статус гірських населених 
пунктів в Україні” від 15.02.1995 р., Поста-
нова Кабінету Міністрів України “Про пере-
лік населених пунктів, яким надається статус 
гірських” від 11.08.1995 р., Постанова Кабі-
нету Міністрів України “Про умови оплати 
праці осіб, які працюють в гірських районах” 
від 11.08.1995 р. Вищезгадані документи 
декларують державні гарантії соціально-еко-
номічного розвитку гірських територій і насе-
лених пунктів, яким надано статус гірських. 
Питання соціально-економічного розвитку 
гірських територій регулюються і багатьма 
іншими нормативно-правовими докумен-
тами, однак лише частково і доповнюють 
вище названі документи.

Засади соціально-економічного розвитку 
гірських територій безпосередньо регламен-

товані Законом України “Про стимулювання 
розвитку регіонів”, у якому, зокрема, визна-
чено механізм планування розвитку реґіо-
нів, згідно з яким Кабінет Міністрів формує 
державну стратегію реґіонального розвитку, 
а на її основі місцеві органи влади розробля-
ють реґіональні стратегії, що містять також 
і завдання соціально-економічного розвитку 
гірських територій. Іншими інструментами 
реалізації соціально-економічної політики 
в гірських територіях визначено програми 
подолання депресивного стану територій 
та державні цільові програми відповідного 
галузевого скерування.

Низка нормативно-правових актів регу-
лює соціально-економічний розвиток гір-
ський територій через затвердження найріз-
номанітніших програм. Зокрема, в переліку 
державних (цільових) програм, які планува-
лось фінансувати у 2013 р., нараховувались 
120 різних програм, які затверджені Парла-
ментом, Урядом та Президентом України [1]. 
Більша частина цих програм певним чином 
впливає на розвиток відповідних гірських 
територій окремих областей України. Міс-
цеві органи влади, своєю чергою, на вико-
нання нормативно-правових актів, а також 
із власної ініціативи розробляють та затвер-
джують свої програми, загальна кількість 
яких в окремому органі влади може пере-
вищувати кілька десятків. Це і загальнопо-
ширені Програми соціально-економічного 
розвитку областей (районів), наприклад 
Регіональна стратегія розвитку Закарпат-
ської області до 2015 року, а також спеці-
альні, наприклад регіональна програма роз-
витку сільських територій у Закарпатській 
області тощо.

Загалом, ретроспективний аналіз про-
грам соціально-економічного розвитку реґі-
онів, де відповідно визначались і завдання 
стосовно їх гірських територій, свідчить 
про те, що протягом останніх років щороку 
розроблялись і затверджувались десятки 
нових програм, фінансування яких вима-
гало значних бюджетних коштів. Відбу-
валось це з різних підстав: за ініціативи 
Кабінету Міністрів України, на виконання 
доручень Верховної Ради України, Прези-
дента України, Ради національної безпеки 
та оборони України. 
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На сьогодні порядок розроблення та 
виконання державних цільових програм 
регулюється Постановою Кабінету Міні-
стрів України № 10626 від 31.01.2007 р. та 
низкою наказів центральних органів вико-
навчої влади [6]. Проте проблема право-
вого регулювання процесу формування дер-
жавних цільових програм тісно пов’язана з 
необхідністю прийняття єдиного загально-
державного стратегічного документа роз-
витку держави, через що відсутні чітко 
встановлені довгострокові пріоритети дер-
жавної політики, на реалізацію яких мають 
бути спрямовані державні цільові програми. 
Правовими підставами для розробки такого 
документа у розвинених країнах світу слу-
гують стратегічні орієнтири збалансованого 
розвитку відповідно до міжнародних рішень 
у Ріо-де-Жанейро (1992) [5] та Йоганнес-
бурзі (2002) [2]. Окрім того, необхідність 
розроблення документа зі стратегічними орі-
єнтирами розвитку держави зумовлюється і 
зобов’язаннями, що взяті Україною після 
приєднання нею 19 квітня 2007 р. до Паризь-
кої декларації щодо підвищення ефектив-
ності зовнішньої допомоги [9].

Таким чином, на сьогодні в Україні ство-
рені певні правові умови для планування та 
реалізації соціально-економічного розвитку 
гірських територій, зокрема сформована від-
повідна інституційна інфраструктура, деякі 
норми продубльовані в кількох норматив-
них актах (наприклад, інструменти сталого 
розвитку територій, які можна використати 
і у випадку гірських територій) [8]. Тому 
подальше вдосконалення законодавства в цій 
сфері має бути спрямовано, насамперед, на 
усунення окремих прогалин її нормативно-
правового забезпечення та врегулювання 
правовідносин, що виникають з огляду на 
необхідність забезпечення сталого розвитку 
гірських територій.

Так, важливого значення набуває удоско-
налення нормативно-правових засад вітчиз-
няної регуляторної політики, насамперед у 
спосіб імплементації процедури розробки 
проектів соціально-економічного розви-
тку саме гірських територій. Зазначене ще 
на стадії планування нормативно-правових 
актів в Україні суттєво зможе підвищити 
рівень ефективності запланованих заходів 

та сприятиме запобіганню прийняття необ-
ґрунтованих управлінських рішень [12].

При розгляді нормативно-правового 
регулювання процесу розвитку гірських 
територій Карпатського регіону України 
важливе значення має врахування положень 
Рамкової конвенції про охорону та ста-
лий розвиток Карпат, що була прийнята 22 
травня 2003 р. у Києві на 5-й Конференції 
Міністрів з охорони навколишнього при-
родного середовища Європи “Довкілля для 
Європи” та ратифікована Верховною Радою 
України 7 квітня 2004 р. [13]. Доцільно 
взяти також до уваги Стратегію виконання 
Карпатської конвенції, затвердженої розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України в 
січні 2007 р. [14]. У цих документах окрес-
лено коло існуючих проблем соціально- 
економічного розвитку гірських територій та 
запропоновані напрями їх вирішення, визна-
чено уповноважені органи, їх компетенцію 
щодо реалізації запланованих заходів. Прак-
тичним інструментом реалізації соціально-
економічної політики в гірських територіях 
цього реґіону має бути державна програма 
сталого розвитку Українських Карпат. Вона 
має складатись виключно з пріоритетних 
інвестиційних проектів соціального, еконо-
мічного, культурного та екологічного розви-
тку гірських територій з конкретними тер-
мінами виконання, обсягами та джерелами 
фінансування [3]. Цьому також буде сприяти 
залучення фінансових ресурсів Європей-
ського Союзу та інших міжнародних орга-
нізацій для вирішення проблем сталого роз-
витку гірських територій Карпат, зокрема 
їх української частини, що має принести 
в майбутньому відчутний економічний та 
соціальний ефект, стане реальною відпо-
віддю на потреби населення високогірних 
територій України щодо підвищення рівня 
життя. З боку Ради Європи, як запевнили 
керівники її структур, буде робитись все для 
реалізації прийнятих документів [3].

Доцільно зазначити, що успішний соці-
ально-економічний розвиток гірських тери-
торій має забезпечуватися завдяки функціо-
нуванню інститутів, які виконують у межах 
своїх повноважень такі функції: прийняття 
рішень, інформаційну та мотиваційну [17].  
Ефективне забезпечення реалізації при-
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йнятих рішень з питань розвитку гірських 
територій має складатись із сукупності 
інституційно-правових правил розподілу 
повноважень суб’єктів управлінської діяль-
ності; інформаційна – інституційне забез-
печення моніторингу політики у цій сфері; 
мотиваційна – правил та механізмів реаліза-
ції рішень державної гірської політики.

Актуальною проблемою нормативно-
правового поля соціально-економічного 
розвитку гірських територій і надалі є неу-
згодженість прав і обов’язків місцевих орга-
нів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, особливо на рівні облас-
тей, щодо окремих питань розвитку цих 
територій, що призводить до виникнення 
компетенційних суперечок. Наявність зна-
чної кількості делегованих повноважень 
позбавляє суб’єкти місцевого самовряду-
вання організаційно-правової самостійності 
внаслідок того, що делеговані повноваження 
практично стають не правом, а обов’язком.

Необхідно також відзначити, що інформа-
ційна база соціально-економічного розвитку 
гірських територій України є недостатньою 
і характеризується значними недоліками. 
Зокрема, неповною є система інформування 
громадськості, суб’єктів соціально-економіч-
ного середовища, а також органів влади щодо 
базових параметрів економіко-правового 
забезпечення розвитку гірських територій, 
прогнозу їх екологічних загроз. Інформаційна 
підсистема інституційного базису соціально-
економічного розвитку гірських територій 
має передбачати також роботу щодо організа-
ції та періодичного проведення соціологічних 
опитувань з метою дослідження основних 
характеристик стану соціально-економічного 
розвитку цих територій.

З метою подолання цих та інших негатив-
них тенденцій державного управління соці-
ально-економічним розвитком гірських тери-
торій має вирішуватися проблема створення 
такої інституційної системи, яка б розмежову-
вала політичні та регуляторні функції держави. 
Відповідно до пріоритетів соціально-еконо-
мічного розвитку гірських територій України, 
важливе значення будуть мати такі принципи 
розвитку інституційної системи у цій сфері, як:

– демонополізація державного управ-
ління та залучення всіх суб’єктів системи 

сприяння їх соціально-економічному розви-
тку, створення альтернативних державним 
інститутів контролю;

– зниження рівня напруги в інституційній 
системі та невизначеності економіко-право-
вого, суспільного і соціального середовища, 
досягнення компромісу різних суб’єктів 
управлінської діяльності;

– створення сприятливого середовища 
для збільшення інвестицій та найбільш раці-
онального і ефективного розвитку ресурс-
ного потенціалу соціально-економічного 
комплексу гірських територій;

– упровадження незалежної соціальної 
експертизи законодавчих та інших норма-
тивно-правових актів, що стосуються соці-
ально-економічної політики [16].

Серед інституційних змін, що відбу-
лись останніми роками та мають позитивно 
вплинути на соціально-економічний роз-
виток гірських територій, треба зазначити 
утворення Ради регіонів як консультативно-
дорадчого органу при Президентові Укра-
їни [10]. Серед завдань Ради реґіонів осо-
бливого значення для активізації процесів 
регіонального розвитку мають: сприяння 
взаємодії та активізації співпраці органів 
державної влади та місцевого самовряду-
вання у виробленні механізмів подолання 
диспропорційності розвитку територій, під-
вищення рівня їх конкурентоспроможності 
та інвестиційної привабливості. Такі цілі 
мають бути досягнуті через консолідацію 
взаємодії та узгодження заходів реґіональ-
них і місцевих органів влади у площині 
впливу на реґіональний розвиток. Утво-
рення Ради регіонів підводить законодавче 
підґрунтя для того, щоб питання реґіональ-
ного розвитку, по-перше, не вирішувалися 
за залишковим принципом, а по-друге, –  
перестали бути виключно проблемою міс-
цевих органів влади, органів місцевого 
самоврядування та обмеженої кількості 
центральних органів виконавчої влади. 
Створення Ради регіонів у 2010 р. чи не 
вперше визначило статус реґіональної полі-
тики як однієї з найважливіших складових 
державної політики [15].

Однак, слід відмітити, що незважаючи 
на досить широкий перелік законів та нор-
мативно-правових актів річного рівня, які 
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регулюють сферу соціально-економічного 
розвитку гірських територій, система зако-
нодавчого забезпечення формування та 
реалізації державної політики розвитку гір-
ських територій відповідно до кращого євро-
пейського та світового досвіду наразі так 
і не створена [4]. Чинні на сьогодні закони 
ухвалювались в різний час, на основі різних 
концепцій та вирішення локальних завдань 
і не стали взаємодоповнюючими та гармо-
нізованими. Тому процес удосконалення 
інституційного та нормативно-правового 
забезпечення державної політики щодо соці-
ально-економічного розвитку гірських тери-
торій в Україні триває й досі. 

Так, лише на початку 2015 року був при-
йнятий найбільш очікуваний Закон України 
“Про засади державної регіональної полі-
тики”, де зазначено основні правові, еконо-
мічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та 
організаційні засади державної регіональної 
політики як складової частини внутрішньої 
політики України. Закон створює законо-
давчу основу для реалізації нової державної 
регіональної політики, яка повинна охоплю-
вати значно більше коло питань, ніж просто 
підтримка регіонального розвитку. Зокрема, 
документ містить визначення мети, принци-
пів та пріоритетів державної регіональної 
політики, державної стратегії регіонального 
розвитку, повноваження суб’єктів держав-
ної регіональної політики, визначає засади 
фінансового забезпечення та моніторингу 
реалізації державної регіональної політики. 
Визначення рамок регіонального розвитку 
шляхом прийняття Закону про засади дер-
жавної регіональної політики передбачено 
Порядком денним асоціації Україна – ЄС [7].

Якщо закон про регіональну політику 
уже прийнятий Верховною Радою і знахо-
диться на підписі у Президента України, то 
інший закон, який регулював би політику, 
спрямовану саме на розвиток гірських тери-
торій, знаходиться все ще на стадії розробки. 
Так, проект Закону України “Про розвиток 
гірських територій в Україні” [11], який був 
запропонований ще у 2009 році до сьогод-
нішнього часу ще не є прийнятим. У ньому, 
на основі опрацювання світового досвіду 
розвитку гірських районів, закладені регла-
ментуючі норми для запобігання погли-

бленню соціально-економічного занепаду 
гірських районів, створення належних умов 
для розвитку гірської території, а не окремих 
населених пунктів. 

Проте в даному проекті Закону є ряд 
недоопрацювань та упущень, які на нашу 
думку повинні бути обов’язково виправлені 
і внесені. Так, наприклад, в проекті Закону 
немає жодного посилання чи узгодженості з 
нормативно чинним механізмом ( Постанова 
КМУ від 21.07.2006 р., № 2001) підтримки 
державою пріоритетів розвитку регіонів на 
основі розроблених Регіональних страте-
гій розвитку областей до 2015 року та роз-
робки і виконання відповідних угод між 
КМУ і обласними радами. Між тим, окремі 
стратегічні пріоритети і операційні цілі та 
завдання, відповідні їм інвестиційні проекти 
розвитку процесу реалізації регіональних 
і місцевих стратегій розвитку виконувати-
муться в гірських територіях Закарпатської, 
Львівської, Івано-Франківської і Чернівець-
кої областей. Вважаємо, що механізми й 
інструменти підтримки державою реалізації 
Регіональних стратегій розвитку в гірських 
територіях повинні бути відображені у про-
екті Закону.

Також в даному проекті немає нічого 
відображено стосовно підтримки підприєм-
ницької діяльності на цих територіях. Так, 
на нашу думку, слід передбачити можливість 
запровадження механізму державної під-
тримки малого підприємництва в гірських 
територіях через цільові програми частко-
вого або повного відшкодування повернення 
процентних ставок по кредитах, які отри-
муються в комерційних банках суб’єктами 
малого підприємництва для таких цілей, як 
реконструкція і будівництво, розширення 
будівництва через закупівлю обладнання, 
впровадження інноваційних технологій, реа-
лізації проектів енергозбереження, охорони 
природи та довкілля, розвитку комунальної 
інфраструктури та інженерних мереж, орга-
нізації мережевих виробничих структур–
кластерів.

Не можна забувати і про те, що найхарак-
тернішою і найболючішою соціальною про-
блемою гірських територій ще з радянських 
часів є порівняно високий рівень безробіття 
і низькі доходи населення. В гірських тери-
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торіях значно вищою є і вимушена трудова 
міграція населення. Саме тому у проекті 
Закону слід у ст. 7 внести окрему частину, 
яка стосується особливостей реєстрації 
безробітних громадян, що проживають на 
гірських територіях, у місцевих Центрах 
зайнятості з виплатою державної допомоги 
по безробіттю. Це необхідно зробити термі-
ново з внесенням проекту змін до ЗУ "Про 
зайнятість", у якому нещодавніми змінами, 
прийнятими Верховною Радою, членів осо-
бистих селянських домогосподарств штучно 
і оптом віднесено до категорії працюючих, 
отже їм відмовляють у реєстрації у Центрах 
зайнятості.

Однак, у проекті Закону (ст. 3, ч. 1, 2, 
3, 4 і 7) справедливо наведені критерії гір-
ських територій і утруднені можливості 
(або неможливість) сільськогосподар-
ського використання земель у горах, які є 
у користуванні чи власності селян-горян. 
У той же час їх автоматично прирівняли 
щодо можливостей сільськогосподарського 
виробництва до працюючих в особистих 
селянських домогосподарствах низинних 
територій. Це не тільки несправедливо і 
створює соціальну напругу, але й вбиває у 
жителів гірських територій останнє довір’я 
до спроможності і бажання держави надати 

соціальну допомогу горянам. Весь вогонь 
невдоволення мешканців у селах, яким від-
мовляють у реєстрації в Центрах зайнятості 
за останні місяці у зв’язку з прийнятими 
змінами до ЗУ "Про зайнятість", нині спря-
мований на сільських та селищних голів, 
які змушені видавати довідки про наявність 
у селян земельних паїв. Між тим у багатьох 
випадках наявність у жителів гір земельних 
паїв аж ніяк автоматично не приводить до 
додаткових доходів сім’ям. А в більшості 
розвинених країн світу держава надає 
гарантовані дотації на випуск продукції гір-
ськими селянськими господарствами.

Висновки. Вище проведений аналіз 
інституційного забезпечення розвитку гір-
ських територій показав, що пріоритетними 
напрямами в цій сфері мають стати наступні: 
наявність відповідної правової бази, що 
унормовує реалізацію стратегії соціально-
економічного розвитку гірських територій; 
визначення мети (цілей) управлінської діяль-
ності щодо розвитку гірських територій; 
фінансове забезпечення реалізації програм 
соціально-економічного розвитку гірських 
територій; визначення інститутів, відпо-
відальних за реалізацію стратегії і планів 
соціально-економічного розвитку гірських 
територій.
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