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ТЕРИТОРІАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА  
ЯК СКЛАДНИК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ

Відновлення в 1990 р. у Польщі територіально-
го самоврядування базувалося на досвідові міжво-
єнних традицій. Водночас з переходом Польщі до 
побудови капіталістичних відносин поступово ви-
никла потреба в оптимізації її самоврядних струк-
тур із врахуванням особливостей діяльності міс-
цевих органів влади в Західній Європі. Доказом 
цього стали основні структурні реформи 1998 р., 
пов’язані із запровадженням нового основного 
територіального поділу, який складався з трьох 
щаблів – гміни, повяту й воєводства – і повинен 
був відповідати принципу, за яким кожна оди-
ниця поділу повинна бути одночасно одиницею 
місцевого самоврядування з відповідним обсягом 
повноважень [1, с. 179].

Варто наголосити на тому, що польське само-
врядування після реформ 1998 року набуло но-
вого виміру та певної сталої форми. Проте було б 
помилкою ставитися до територіального (місце-
вого) самоврядування Республіки Польща як до 
статичної структури, навпаки, ця самоврядна 
владна підсистема перебуває в постійному роз-
витку. Підтвердженням цього є подальші значні 
зміни в структурі та принципах місцевого само-
врядування на всіх рівнях, внесені Законом від 
11.04.2001 р. «Про зміну законів про самовря-
дування у гміні, про самоврядування у повіті та 
самоврядування у воєводстві, про урядову адмі-
ністрацію у воєводстві та зміну деяких інших за-
конів» [2], а також Законом від 20.06.2002 р. «Про 
прямі вибори війта, бургомістра і мера» [3], що 
стали результатами наближення територіальних 
структур Польщі до європейських самоврядних 
стандартів. Саме за умов, коли зовнішня політика 
України спрямована на євроінтеграцію, існує на-
гальна потреба вивчення еволюції національних 
самоврядних структур у контексті європейських 
інтеграційних процесів. Це зумовлює актуаль-
ність даної теми дослідження.

Проблемам територіального самоврядування 
Республіки Польща приділяло увагу чимало на-
уковців, зокрема В. Зайонц [4], Х. Іздебські [5], 
М. Лендьєл [6], В. Малиновський [7], Є. Регуль-
скі [8] та ін. 

Загалом публічна адміністрація Республіки 
Польща порівняно добре досліджена у спільних 
наукових працях польських (Я. Гонцяж, З. До-

лецький, Л. Колярсько-Бобинська М. Кулеша)  
та українських (Н. Гнидюк, О. Куленкова,  
В. Гуменюк) учених, хоча особливості еволю-
ції самоврядних інституцій Республіки Польща  
у контексті євроінтеграційних процесів висвітле-
ні досить слабко [9].

Мета статті полягає у з’ясуванні особливос-
тей впливу євроінтеграційних процесів на систе-
му місцевого (територіального) самоврядування  
Республіки Польща. 

Політичні перетворення в Польщі після 
1989 р. вплинули на всю систему публічної влади 
Республіки Польща та її суб’єктів. Її подальша 
еволюція в напрямі створення громадянського 
суспільства стимулювала перехід від авторитар-
ної держави до демократичної та правої. Були 
створені відповідні правові і політичні механіз-
ми для розвитку й функціонування політичної 
системи. Адміністративна реформа призвела до 
передачі компетенції від урядової адміністрації 
до новостворених регіонів. Дворівневий поділ 
територіальних органів влади був замінений на 
трирівневий (гміна, повіт, воєводство). Водно-
час у цей період у таких країнах ЄС, як Іспанія,  
Німеччина і Великобританія, кількість рівнів 
місцевого самоврядування не тільки не збільши-
лася, а й почала скорочуватися [10].

Членство в Європейському Союзі робить не-
обхідною адаптацію державного управління дер-
жав-членів до процедур прийняття рішень у ЄС та 
їх відповідності спільним стандартам у цій галузі. 
Для цього Польща повинна була пройти певний 
процес європеїзації з таких питань, як демокра-
тична легітимність управління, нормативне ви-
значення правил і обмежень самоврядної діяль-
ності, контроль за доцільністю і законністю дій 
тощо. Суть даного процесу полягала у поступово-
му включенні трирівневої системи територіально-
го самоврядування Республіки Польща в процес 
європейської інтеграції та структурного прийнят-
тя рішень [11, с. 46–62].

Важливу роль у цьому процесі повинна була 
відіграти доктрина субсидіарності держави, де-
централізації та деконцентрації влади, а також 
участь місцевого самоврядування у здійсненні пу-
блічної влади [12]. Варто відзначити той факт, що 
у рамках територіальної (локальної) політики ЄС 
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саме регіони є основною ланкою реалізації само-
врядних функцій і одержувачами коштів зі струк-
турних фондів для вирівнювання диспропорцій і 
якості життя їх мешканців. 

Для отримання і ефективного використання 
коштів ЄС у різних регіональних програмах від 
регіонів вимагається ефективне програмування, 
фінансування і моніторинг з боку органів місце-
вого самоврядування. З цією метою Європейський 
Союз надає відповідну допомогу країні-кандидату 
на вступ до ЄС як до приєднання, так і після нього 
для підготовки органів самоврядування до належ-
ної співпраці зі структурними фондами ЄС.

Регіональна політика в державах-членах ЄС 
координується відповідними міністрами урядів. 
Загрозою для її належної реалізації можуть бути 
помилки в координації, відсутність належним 
чином підготовленого персоналу чиновників, їх 
відповідальності тощо. Це може призвести до ви-
никнення різних порушень та аномалій у сфері 
належного використання коштів ЄС в окремих 
галузях. Існують також значні відмінності між 
управлінням коштами, наданими країні-кандида-
тові перед вступом до ЄС, та структурними кошта-
ми після досягнення членства у ЄС. Це стосується 
як розміру виділених фондів ЄС, так і принципів, 
стандартів та критеріїв їх використання країна-
ми-бенефіціарами.

Необхідно зазначити, що Польща вступила 
в ЄС у 2004 р. в якості третьої з кінця найбіднішої 
країни, обігнавши за темпами економіки лише 
Литву та Латвію. Проте у період до 2008 року ці 
країни обігнали Польщу за показниками при-
росту ВВП на людину, і уже тільки новоприйня-
ті у 2007 р. до ЄС Болгарія та Румунія відставали 
від Польщі за економічними показниками. Низь-
кий рівень ВВП у Польщі тих років був наслід-
ком не тільки слабкого розвитку польської еко-
номіки, але й найнижчого у ЄС рівня зайнятості 
(у 2006 році лише 52% поляків віком від 15 до 
64 років були працевлаштованими, для порівнян-
ня в середньому у ЄС – 63%, а у країнах Сканди-
навії – 70–80%).

Однак вступ Польщі до ЄС все ж таки при-
звів до значного зростання національної еконо-
міки. Так, у 2004–2007 рр. приріст ВВП Польщі 
(5,4%) був у 2 рази вищий, ніж у 2000–2003 роках 
(2,7%). Це, зокрема, стало результатом включен-
ня польської економіки до загальноєвропейського 
ринку, прямого притоку іноземних інвестицій та 
збільшення торгового обігу з країнами ЄС.

У період 2007–2013 рр. Польща стає найбіль-
шим бенефіціаром європейської політики згурто-
ваності. Загалом від моменту вступу до ЄС вона от-
римала майже 85,3 млрд євро. Щоправда, як член 
ЄС країна також здійснює внески до бюджету Со-
юзу, тому сукупний обсяг трансфертів нетто дещо 
менший – 65 млрд євро. У рамках політики вирів-

нювання було отримано 52,8 млрд євро, а в рам-
ках спільної сільськогосподарської політики – ще 
28,2 млрд. Лише у 2012 р. з бюджету ЄС Польща 
отримала майже 12 млрд євро «чистими». У бю-
джеті ЄС на 2014–2020 рр. Польщі було призна-
чено 105,8 млрд євро (з них 72,9 млрд – у рамках 
політики вирівнювання) [13].

Вказаний об’єм вкладених коштів свідчить, 
що Польща отримує найбільший за всю історію 
ЄС пакет допомоги. З огляду на значну економіч-
ну диференціацію польських воєводств при роз-
поділі коштів братиметься до уваги стан речей у 
кожному із них. Кошти виділятимуться тим регі-
онам, які перебувають у найменш сприятливому 
становищі.

Європейський Союз заснований на принципі 
взаємності та солідарності держав, що вирішили 
спільно боротися з глобальною конкуренцією і 
працювати разом для соціального й економічного 
розвитку. Для цього ЄС потребує нової регіональ-
ної політики, адаптованої як до вимог самого Со-
юзу, так і до постійних змін, які характеризують 
сучасний світ. 

У результаті послідовного розширення ЄС 
включає вже понад 260 регіонів – лендів, депар-
таментів, провінцій тощо, створюючи Європу ре-
гіонів. Регіони де-факто стають новим виміром єв-
ропейської інтеграції, що враховує самоврядність 
більш низьких рівнів політичної автономії та на-
ближує процес прийняття рішень до громадян. 
Як зазначає проф. З. Бродєцькі, «<…>регіони є 
основною одиницею політичного, адміністратив-
ного, економічного, соціально-культурного і наці-
онального об’єднання Європи» [14, с. 22].

У сучасній Європі саме на регіони покладаєть-
ся завдання щодо вирішення проблем, пов’язаних 
з економічною глобалізацією, демографічними 
тенденціями, зміною клімату, енергопостачан-
ням або безпрецедентними загрозами безпеці. 
Проте окремі регіони не в змозі вирішити усі ці 
питання самостійно. Вирішенням цієї проблеми 
можуть бути спільні зусилля на європейському 
рівні. З огляду на це цілком логічним було рефор-
мування правил, закріплених у договорах про спі-
віснування в рамках ЄС [15, с. 23–31]. Саме таке 
завдання покладалося на новий договір про ЄС, 
який був підписаний 13.12.2007 р. в Лісабоні і на-
був чинності 01.12.2009 р. [16, с. 7–38]. Лісабон-
ський договір вніс зміни в установчі договори ЄС, 
не замінюючи їх. При цьому він озброїв Євросоюз 
правовими інструментами, необхідними для задо-
волення потреб і очікувань суспільства на місце-
вому рівні [17, с. 253].

Про ту значну роль, яку відіграє місцеве са-
моврядування для реалізації стратегії, передба-
ченої Лісабонським договором, свідчить і заклик 
обраної на термін з 2010 до 2012 р. Президентки 
Комітету регіонів M. Брессо, яка вказала не не-
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обхідність вдосконалення європейської політики 
єднання через посилення відповідальності дер-
жав-членів за подальші інтеграційні процеси та 
звернула увагу на необхідність врахування інтере-
сів місцевих і регіональних громад, оскільки саме 
вони стоять на лінії антикризового фронту і є ре-
альними лабораторіями інновацій в економічній, 
соціальній та екологічній сферах [18].

Для реалізації цієї стратегії був розроблений 
план спільних дій країн-членів ЄС, який отримав 
назву «ЄС 2020» і мав дозволити ЄС повністю вий-
ти із кризи і прискорити перехід до інтелектуаль-
ної й екологічно чистої економіки.

В основу Стратегії «ЄС 2020» покладається по-
літика територіальної згуртованості. По-новому 
трактується роль регіонів у цьому процесі. Вона 
розуміється як діяльність регіонів та держави 
в рамках політики згуртування, із одночасним 
підпорядкуванням пріоритетам спільної страте-
гії. При цьому в означених відносинах саме на 
центральний уряд покладається роль просування 
регіонального розвитку, а його діяльність повин-
на враховувати усі базові вектори національного 
розвитку, які повинні бути географічно орієнто-
ваними і слугувати доповненням до діяльності, 
здійснюваної керівництвом регіонів. Водночас од-
ним з пріоритетів державної регіональної політи-
ки повинен стати розвиток промислових регіонів, 
у такий спосіб підтримуючи створення належних 
умов для їхнього динамічного розвитку.

Отже, посилення політики згуртованості, за-
снованої на знаннях та інноваціях у енергозбе-
рігаючих галузях економіки, дозволить підтри-
мувати економічні, соціальні та територіальні 
засоби згуртованості на належному рівні і допомо-
же сконцентруватися не на самому вирівнюванні 
диспропорцій між регіонами, а на усуненні фак-
торів, що зумовлюють таку нерівність, – слабкої 
освітньої кваліфікації, відсутності інноваційних 
проєктів, недостатнього забезпечення підпри-
ємств зеленими технологіями тощо.

Важливим фактором польської регіоналізації 
стала політика економічної і соціальної єдності 
усієї держави. Це дозволило запобігти маргіна-
лізації у проблемних зонах. Важливим елемен-
том реформування регіональної політики стало 
й підвищення ефективності управління, налаш-
тованість на результат, а не лише на дотримання 
процедур. Умовою успішної реалізації такого під-
ходу повинна була стати не лише децентралізація 
владних функцій, але й зменшення кількості са-
мих правил і бюрократичних процедур, перехід до 
політики партнерства між інститутами держави 
та регіональної влади.

Недоліком включення місцевого (територіаль-
ного) самоврядування Республіки Польща до єв-
роінтеграційного процесу можна вважати те, що 
реформування фінансової системи Польщі майже 

не дозволило провести децентралізацію держав-
них коштів для збільшення доходів на місцях. 
Можливо, реформа також мала на меті зменшен-
ня дефіциту бюджету за рахунок перекладення 
вирішення цього питання на плечі органів місце-
вого самоврядування. Це мало наслідком те, що 
воєводства й досі позбавлені достатніх ресурсів 
для втілення інвестиційних проєктів, що змен-
шує здатність проводити регіональну політику 
[19, с. 281]. Також важливими організаційними 
проблемами для польського уряду стали структур-
ні питання регіональної політики та її координації.

Підсумовуючи, констатуємо, що польська си-
стема регіонального розвитку натепер недостатньо 
дозволяє реалізовувати національні та регіональ-
ні стратегії розвитку, оскільки вона надмірно зо-
середжена на освоєнні європейських коштів та на 
виконанні вказівок і рекомендацій Європейського 
Союзу. Така слабкість польської регіональної по-
літики може створювати труднощі у визначенні 
інших національних і регіональних пріоритетів 
у сфері розвитку.

Вважаємо, що для ефективної реалізації ре-
гіональної політики польським посадовцям до-
цільно першочергово зробити повну реконструк-
цію системи державних фінансів у такий спосіб, 
щоб центральна та місцева влада отримала власні 
кошти і інвестиційні фонди, адже дотація з боку 
ЄС закінчиться у 2020 р. Саме тому потрібні чіткі 
й системні дії, підкріплені інституційними та нор-
мативно-правовими основами, не лише для отри-
мання фінансової допомоги з ЄС, але й для розвит-
ку власної регіональної політики [20].

Також зауважимо, що регіоналізація і де-
централізація є важливими передумовами еко-
номічної конкуренції між окремими населе-
ними пунктами і регіонами. Така конкуренція  
в українських реаліях могла б стати оптималь-
ною базою для подальшого економічного розвит-
ку держави, могла б зміцнити її позиції в умовах 
міжнародної конкуренції.

Варто зазначити, що саме дослідження неба-
жаних факторів впливу на регіональні інституції 
країн-членів Євросоюзу є перспективними напря-
мами подальших наукових досліджень у само-
врядній площині.
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Анотація

Марчук М. І. Територіальне самоврядування Рес-
публіки Польща як складник європейської регіональ-
ної стратегії. – Стаття.

Мета статті полягає у з’ясуванні особливостей впли-
ву євроінтеграційних процесів на систему місцевого 
(територіального) самоврядування Республіки Поль-
ща. З переходом Польщі до побудови капіталістичних 
відносин поступово виникла потреба в оптимізації її 
самоврядних структур із врахуванням особливостей 
діяльності місцевих органів влади в Західній Європі. 
У статті досліджено основні напрями демократизації 
локальних самоврядних інституцій Польської Респу-
бліки та новітні досягнення європейської регіональної 
стратегії. Виокремлено основні негативні фактори, що 
мають суттєвий вплив на економічні, соціальні та те-
риторіальні засоби згуртованості. З’ясовано, що поль-

ська система регіонального розвитку нині недостатньо 
дозволяє реалізовувати національні та регіональні 
стратегії розвитку, оскільки вона надмірно зосередже-
на на освоєнні європейських коштів та на виконанні 
вказівок і рекомендацій Європейського Союзу. Така 
слабкість польської регіональної політики може ство-
рювати труднощі у визначенні інших національних і 
регіональних пріоритетів у сфері розвитку. Визначено, 
що для ефективної реалізації регіональної політики 
польським посадовцям доцільно першочергово зроби-
ти повну реконструкцію системи державних фінансів 
у такий спосіб, щоб центральна та місцева влада отри-
мала власні кошти й інвестиційні фонди, адже дотація 
з боку ЄС закінчиться у 2020 р. Недоліком включен-
ня місцевого (територіального) самоврядування Рес-
публіки Польща до євроінтеграційного процесу є те, 
що реформування фінансової системи Польщі майже 
не дозволило провести децентралізацію державних 
коштів для збільшення доходів на місцях. Наголоше-
но, що регіоналізація і децентралізація є важливими 
передумовами економічної конкуренції між окремими 
населеними пунктами і регіонами. Така конкуренція 
в українських реаліях могла б стати оптимальною ба-
зою для подальшого економічного розвитку держави 
та зміцнити її позиції в умовах міжнародної конку-
ренції. На підставі з’ясованих особливостей зроблено 
висновок про те, що не вирівнювання диспропорцій 
між регіонами є основою для політики регіональної єд-
ності, а саме усунення факторів, що зумовлюють таку 
нерівність.

Ключові слова: інтеграція, територіальне самовря-
дування, територіальна згуртованість, регіональна єд-
ність, субсидіарність, децентралізація, деконцентрація.

Summary

Marchuk M. I. Territorial self-government of the 
Republic of Poland as a component of European regional 
strategy. – Article. 

The purpose of the article is to find out the peculiar-
ities of the influence of European integration processes 
on the system of local (territorial) self-government of the 
Republic of Poland. With the transition of Poland to the 
construction of capitalist relations, there is gradually a 
need to optimize its self-governing structures, taking into 
account the peculiarities of the activities of local author-
ities in Western Europe. The territorial self-governance 
of the Republic of Poland as a component of the European 
regional strategy. The basic direction of democratization 
of local self-governing institutions of the Republic of Po-
land and the latest achievements of European regional 
strategy are investigated. The basic negative factors have 
a significant impact on economic, social and territorial 
cohesion funds. It has been found that the Polish system 
of regional development is currently not sufficiently ca-
pable of implementing national and regional development 
strategies, as it is overly focused on the "development" of 
European funds and on the implementation of EU guide-
lines and recommendations. The perceived weakness of 
Polish regional policy may make it difficult to identify 
other national and regional development priorities. It is 
determined that in order to effectively implement region-
al policy, it is advisable for Polish officials to make a com-
plete overhaul of the public finance system so that central 
and local authorities receive their own funds and invest-
ment funds, especially since the EU subsidy will end in 
2020. The disadvantage of involving the local (territorial) 
self-government of the Republic of Poland in the Europe-
an integration process is the fact that the reform of the 
financial system of Poland has not fully enough allowed to 
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carry out the decentralization of public funds to increase 
local income. It is emphasized that regionalization and de-
centralization are important prerequisites for economic 
competition between individual settlements and regions. 
And such competition in the Ukrainian realities could be-
come an optimal basis for further economic development 
of the country and strengthen its position in international 

competition. Based on the ascertained characteristics, it 
is concluded that not leveling disparities between regions 
is the basis for the policy of regional unity, namely, the 
elimination of factors contributing to these inequalities.

Key words: integration, territorial self-government, 
territorial cohesion, regional unity, subsidiarity, decen-
tralization, deconcentration.


