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Лещух І. В. Підвищення центро-периферійної взаємодії обласного центру та районів області:  
концептуальний аспект

В Україні партнерство обласних центрів та районів області має великий потенціал у контексті сприяння розвитку територій, адже його реа-
лізація в довгостроковій перспективі дозволить подолати диспропорційність у рівні соціально-економічного розвитку територій і підвищити 
життєздатність регіону загалом. Однак, зважаючи на те, що зазначений потенціал сьогодні не задіяний повною мірою, важливим є налаго-
дження діалогу між територіальними громадами центру та периферії щодо пошуку можливостей і перспектив спільного розвитку. У статті 
запропоновано концептуальний підхід до підвищення центро-периферійної взаємодії обласного центра та районів області на сучасному етапі 
децентралізації. Акцентовано, що базовим принципом політики підвищення центро-периферійної взаємодії обласного центра та районів облас-
ті має стати принцип сталості (досягнення економічного, екологічного та соціального балансу), а досягнення пріоритетів сталого розвитку по-
винно узгоджуватись із іншими принципами ефективної центро-периферійної взаємодії (зокрема, паритетності, інклюзивності, ефективності, 
результативності та стратегічної орієнтації, інноваційності, розвитковісті, соціальної згуртованості, резистентності та ін.). Встановлено 
(з урахуванням іноземного досвіду та вітчизняних реалій регіонального розвитку), що основними напрями взаємодії досліджуваних адміністра-
тивних одиниць мають бути: модернізація інфраструктури; створення туристично-рекреаційної мережі; розвиток галузевих кластерів; про-
дукування інновацій; розвиток інфраструктури підтримки бізнесу; диджиталізація; взаємодія в контексті розвитку соціальних і громадянських 
можливостей. Результати підвищення центро-периферійної взаємодії обласного центра та районів області повинні задовольняти три компо-
ненти життєдіяльності громад регіону: економічний, соціальний, екологічний.
Ключові слова: центро-периферійна взаємодія, обласний центр, райони області, регіональний розвиток, регіональна політика, агломерація, ту-
ризм, міжмуніципальна співпраця.
Рис.: 2. Бібл.: 8.
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Leshchukh I. V. Increasing the Central-to-peripheral Interaction of the Region Center and Districts of the Region: The Conceptual Aspect
In Ukraine, the partnership of regional centers and districts of region has great potential in the context of promoting the development of territories, because 
its implementation in the long term will allow to overcome the disparity in the level of socio-economic development of territories and increase the viability of 
region as a whole. However, given that this potential is not fully involved today, it is important to establish a dialogue between the territorial communities of 
the center and the periphery on the search for opportunities and prospects for joint development. The article proposes a conceptual approach to increasing the 
center-to-peripheral interaction of the regional center and districts of the region at the present stage of decentralization. It is emphasized that the basic prin-
ciple of the policy of increasing the center-to-peripheral interaction of regional center and districts of region should be the principle of sustainability (achieving 
economic, environmental and social balance), and achieving the priorities of sustainable development should be consistent with other principles of effective 
center-to-peripheral interaction (in particular, parity, inclusivity, efficiency, effectiveness and strategic orientation, innovation, development, social cohesion, 
resistance, etc.). It is determined (taking into account foreign experience and domestic realities of regional development) that the main directions of interac-
tion of the examined administrative units should be: modernization of infrastructure; creation of tourism and recreational network; development of industry 
clusters; production of innovations; development of business support infrastructure; digitalization; development of social and civic opportunities. The results of 
increasing the center-to-peripheral interaction of regional center and districts of region should satisfy three components of the vital activity of hromadas in the 
region: economic, social, environmental.
Keywords: central-to-peripheral interaction, region center, districts of region, regional development, regional policy, agglomeration, tourism, intermunicipal 
cooperation.
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Статтю підготовлено в межах виконання гранту НАН України  
дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН Украї-
ни для проведення досліджень за пріоритетними напрямами роз-
витку науки і техніки «Розвиток центро-периферійних взаємодій  
в регіоні в умовах адміністративно-фінансової децентралізації»  
(№ державної реєстрації 0120U100196).

Сучасний стан розвитку регіонів України харак-
теризується соціально-економічною диспро-
порційністю. Йдеться як про міжрегіональну, 

так і внутрішньорегіональну нерівномірність. Біль-
шість фінансових потоків, нових бізнес-ідей і бізнес-
рішень, інституційної й інноваційної інфраструктури 
тощо зосереджено в містах – обласних центрах. 

Натомість розвиток периферійних територій 
(районів в областях країни, де значно переважають 
сільські території) здебільшого характеризується 
економічним, соціальним, культурним спадом, зу-
мовленим низкою проблем, пов’язаних з недостатньо 
ефективним використанням людського, фінансово-
економічного й інвестиційного потенціалу віддале-
них від «центру зростання» територій. Як наслідок, 
перед периферією постає низка викликів, зумовлених 
монофункціональним характером економічного роз-
витку (в основному аграрна спеціалізація зазначених 
територій, що, з-поміж іншого, обмежує можливос-
ті акумулювання достатньої кількості інвестиційних 
ресурсів, реалізації інноваційних проєктів тощо), по-
гіршенням інституційного середовища ведення бізне-

су (особливо малого), диспропорційністю ділової ак-
тивності у просторі тощо. Ці та інші чинники усклад-
нюють процес формування конкурентоспроможних 
економічних комплексів [1]. Зазначене актуалізує 
пошук шляхів і механізмів вирівнювання просторо-
во-структурних соціально-економічних деформацій 
периферійних територій України, де вагомим резер-
вом є взаємодія обласного центра та районів області 
у вирішенні основних питань розвитку регіону.

У сучасній вітчизняній науковій літературі зде-
більшого знаходимо дослідження, пов’язані з оцін-
кою впливу великих міст на соціально-економічний 
розвиток прилеглих територій. Зокрема, це дослі-
дження О. Денисенко, М. Мельник, Х. Патицької,  
Г. Підгрушного, І. Пилипенко та ін. Однак малодос-
лідженими залишаються напрями й інструменти по-
силення взаємодії центра та периферії в контексті 
формування збалансованого соціально-економічного 
розвитку регіону.

Метою статті є розроблення концептуального 
підходу до підвищення центро-периферійної взаємо-
дії обласного центра та районів області.

Центр і периферія (у нашому випадку: місто – 
обласний центр і райони області) знаходяться в тіс-
ному взаємозв’язку, формуючи цілісну систему – ре-
гіон. Разом із тим, спостерігається існування значної 
диспропорційності у рівні їхнього розвитку, а змен-
шення цього розриву в перспективі здатне підвищи-
ти конкурентоспроможність регіону. 
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Базовим принципом політики підвищення цен-
тро-периферійної взаємодії обласного центра 
та районів області має стати принцип сталості, 

який полягає в досягненні економічного, екологічно-
го та соціального балансу. Натомість досягнення прі-
оритетів сталого розвитку повинно узгоджуватися з 
такими принципами ефективної центро-периферій-
ної взаємодії: 
 узгодження та синхронізація дій усіх рівнів 

влади й управління (підготовка регіональних 
стратегій розвитку з урахуванням держав-
них пріоритетів; розробка стратегій розвитку 
окремих громад, що враховують як загально-
національні пріоритети, так і стратегічні на-
прямки розвитку регіонів) [2];

 інклюзивний розвиток;
 розвиток «зеленої» та циркулярної економіки;
 ефективність, результативність і стратегічна 

орієнтація;
 інноваційність – рішення, що ухвалюються 

регіональними/місцевими органами влади, 
засади, на яких будується регіональна політи-
ка, та напрями вирішення локальних проблем 
повинні мати чіткий інноваційний вектор; 

 розвитковість – проєкти регіонального роз-
витку, ухвалені відповідними органами влади, 
мають створювати кумулятивний ефект для 
започаткування інших проєктів з розвитку 
території, а не бути суто декларативними;

 соціальна згуртованість;
 резистентність, тобто здатність регіональної 

економіки мінімізувати негативні наслідки 
екзогенних факторів впливу й адаптуватися 
до нових умов або змінювати вектор свого 
сталого розвитку; 

 партнерство між різними стейкхолдерами, 
зокрема, в межах міжмуніципального/між-
регіонального співробітництва щодо реалі-
зації великих інфраструктурних, соціальних, 
культурних, інноваційних тощо проєктів. До-
тримання принципу партнерства сприятиме 
просторовій і соціально-економічній інтегро-
ваності всередині регіону.

Результати підвищення центро-периферійної 
взаємодії обласного центра та районів області, на 
наш погляд, повинні задовольняти три компоненти 
життєдіяльності громад регіону: економічний, со-
ціальний, екологічний. З огляду на вищезазначене, 
нами запропоновано концепцію диверсифікованого 
розвитку міст Західного регіону України в контексті 
трансформації структури їх економіки (рис. 1).

Розглянемо окремі напрями центро-периферій-
ної взаємодії обласного центра та районів області.

Міжмуніципальне співробітництво. Міжму-
ніципальне співробітництво (далі – ММС) в Європі –  
це стратегія, яка визнається як спосіб для місцевих 
урядів, що дозволяє досягати належного рівня розви-

тку територій і забезпечити надання кращих та якіс-
них послуг в умовах постійного зростання потреб і 
впливу викликів ринку та суспільного попиту. ММС –  
це той інструмент взаємодії органів місцевого само-
врядування, завдяки якому можна реалізувати більш 
масштабні розвиткові проєкти через залучення біль-
шого обсягу капіталовкладень і придбання кращих 
технологій.

Серед країн – членів організації найбільш «по-
пулярними» питаннями, щодо яких уклада-
ються договори ММС між великими містами 

та навколишніми адміністративними одиницями, є 
питання, пов’язані з регіональним розвитком, тран-
спортом просторовим плануванням, а також водо-
постачанням і каналізацією, утилізацією відходів, 
культурою, дозвіллям і туризмом [3]. Однак в Україні 
причетність міст – обласних центрів до ММС є вкрай 
низькою. Згідно із Реєстром договорів по співробіт-
ництву територіальних громад станом на 28.10.2021 р.  
[4] із 752 діючих договорів про ММС обласними 
центрами було укладено лише 12 договорів (1,6%),  
з них: Луцькою міською радою – 8 од., Тернопіль-
ською міською радою – 2 од., Ужгородською та Чер-
нівецькою міськими радами – по 1 од. 

У контексті підвищення центро-периферійної 
взаємодії обласного центра та районів області пер-
спективним вбачається укладення договорів про 
ММС міст – обласних центрів і районів області щодо 
громадського транспорту, розвитку й обслугову-
вання дорожньої інфраструктури. Адже відсут-
ність або неналежна якість дорожньо-транспортного 
з’єднання між обласним центром на районами регі-
ону значно утруднює доступ населення периферії до 
місць праці та надання соціальних, публічних, побу-
тових послуг тощо, які історично (традиційно) кон-
центруються у великих містах. 

Іноземний досвід засвідчує ефективність і ре-
зультативність співпраці великих міст і навколиш-
ніх територій у контексті розбудови та модерніза-
ції «твердої» інфраструктури. Наприклад, завдяки 
укладеному договору про співробітництво «Долина 
Желява» (The Zielawa Valley) було залучено 3,1 млн 
євро фондового фінансування з ЄС і будовано/ре-
конструйовано муніципальні дороги в п’ятьох гмінах 
Люблінського воєводства Польщі. А кооперація м. 
Хорезу (Румунія) та прилеглих сільських громад до-
зволила вирішити питання, пов’язані із газопостачан-
ням у зазначених адміністративних одиницях. 

Важливим та актуальним питанням для адміні-
стративних одиниць України є збір і утилізація від-
ходів. Його вирішення також можливе у межах співп-
раці великих міст і навколишніх адміністративних 
одиниць. Підтвердження цьому – відповідний пози-
тивний досвід країн ЄС. Зокрема, у межах ММС низ-
ки великих міст Польщі (наприклад, м. Лодзь, Люблін 
та ін.) та навколишніх адміністративних одиниць вда-
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Мета співпраці – подолання диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку
територій; підвищення якості життя периферійних територій 

Принципи взіємодії:
сталість, паритетність, інклюзивність, ефективність, результативність та стратегічна

орієнтація, інноваційність, розвитковість, узгодження та синхронізація дій усіх рівнів
влади й управління, розвиток «зеленої» та циркулярної економіки, соціальна

згуртованість, резистентність, партнерство між різними стейкхолдерами

Напрями взаємодії:
– модернізація інфраструктури;
– створення туристично-
   рекреаційної мережі;
– розвиток галузевих кластерів;
– продукування інновацій;
– розвиток інфраструктури
   підтримки бізнесу;
– диджиталізація;
– взаємодія в контексті розвитку
   соціальних і громадських
   можливостей

Інструменти взаємодії:
– міжмуніципальна співпраця;
– агломерування;
– державно-приватне 
   партнерство та публічне
   інвестування;
– диджиталізація;
– стратегічне планування розвитку
   транспортних систем
   із урахуванням принципу сталої
   міської мобільності;
– партисипація
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Завдання для органів регіональної та локальної влади:
1. Сприяння модернізації дорожньої, транспортної, логістичної та комунальної інфраструктури.
2. Організація транспортного сполучення в системі «центр – периферія» з урахуванням потреб
    маятникової міграції.
3. Забезпечення ефективного використання ресурсів регіону, спрямоване на зростання
    конкурентоспроможності.
4. Посилення інтегруючої ролі центру та центральних районів, а також агломерацій.
5. Сприяння дифузії інновацій.
6. Забезпечення повного покриття територій регіону сучасними засобами мобільного зв’язку
    та швидкісного Інтернету з метою спрощення доступу громадян до адміністративних,
    соціальних і комерційних послуг

Основні результати взаємодії:
1. Зниження диспропорційності рівня розвитку територій.
2. Розширення соціальних і громадських можливостей населення.
3. Економія транспортних витрат населення.
4. Формування інклюзивного ринку праці в регіоні.
5. Більш раціональне використання природних ресурсів

Рис. 1. Концептуальний підхід до підвищення центро-периферійної взаємодії обласного центру та районів області 
на сучасному етапі децентралізації

Джерело: авторська розробка.
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лося вирішити проблеми, пов’язані із поводженням з 
відходами. Крім цього, простежується наявність між-
муніципальних зв’язків центрів переробки сміття з 
іншими громадами, які кооперують в контексті зби-
рання та сортування сміття [5]. 

Туризм. Територія України багата унікальними 
об’єктами історико-культурної спадщини, мистецтва, 
лікувально-оздоровчими, водними та ландшафтними 
ресурсами, самобутніми традиціями та звичаями, які 
в поєднанні з вигідним географічним положенням, 
мають значний потенціал для розвитку найрізнома-
нітніших видів і форм туризму та відпочинку. Однак 
туризм історично вважається відносно малим (у кон-
тексті впливу на формування ВВП) сектором в укра-
їнський економіці, і тому підтримка його розвитку 
на національному рівні є мізерною. Разом із тим, ту-
ризм – явище як соціальне, так і культурне. Він тісно 
співпрацює з іншими галузями економіки та створює 
додаткові вигоди для численних суміжних секторів –  
роздрібної торгівлі, транспорту, легкої та харчової 
промисловості тощо. 

Туристична діяльність розвиває й соціоеконо-
мічну складову економіки країни, адже має здатність 
залучати на ринок праці робітників з різним рівнем 
освіти, а також тих, хто може працювати тільки част-
ково чи працює не за спеціальністю [6]. Іншою важ-
ливою характеристикою розвитку туризму є його тя-
жіння до великих міст. Реалізація потенціалу туризму 
як інструменту сталого та інклюзивного зростання 
в системі «центр-периферія» вимагає багатосторон-
нього та багаторівневого підходу, заснованого на тіс-
ній співпраці між туристичними та нетуристичними 
структурами в органах влади «центру» та «перифе-
рії», а також постійну системну та комплексну вза-
ємодію з приватним сектором, місцевим населенням 
і самими туристами.

На наш погляд, підвищення центро-перифе-
рійної взаємодії обласного центра та районів 
області у сфері туризму можливе, насампе-

ред, шляхом створення туристично-рекреаційної 
мережі міста  обласного центра та прилеглих ад-
міністративних одиниць, у якій велике місто – на-
самперед ядро культурно-історичного туризму, а пе-
риферія – осередок розвитку «зеленого», сільського 
та етнотуризму. Дієвим інструментом реалізації за-
пропонованого напряму може стати міжмуніципаль-
не співробітництво. Напрями співпраці, завдання та 
вигоди для стейкхолдерів у межах співробітництва 
міста – обласного центра та прилеглих адміністра-
тивних одиниць у сфері туризму наведено на рис. 2.

Для «периферії» туризм часто є явищем сезон-
ним, а залучений до нього переважно мікробізнес. 
Створення туристично-рекреаційної мережі дозво-
лить сформувати більш сприятливі умови для розви-
тку підприємництва на відмінних від «центра» тери-
торіях, а бюджети останніх зможуть акумулювати до-

даткові надходження від сплати податків за надання 
туристично-рекреаційних послуг.

Кластеризація, кооперація, розвиток інф-
раструктури підтримки бізнесу. За останні кілька 
десятиліть відбулося деяке зміщення у спеціалізації 
різних адміністративних одиниць. Великі міста все 
більше спеціалізуються на управлінських функціях, а 
менші міста та села – на виробництві. Ця тенденція є 
закономірною з огляду на наявність за межами вели-
кого міста земель і територій для будівництва заводів 
та інших виробничих комплексів. У даному контек-
сті актуальним завданням для регіональних органів 
влади є сприяння кластеризації та кооперації в сис-
темі «центр-периферія», стимулювання реновацій та 
ефективного використання незадіяних/залишених 
територій і виробничих об’єктів у населених пунктах, 
які розміщені за межами великого міста. 

У липні 2019 р. в м. Львові було створено Центр 
розвитку підприємництва. Упродовж 2019–
2020 рр. Центром було здійснено такі заходи: 

 надано низку безоплатних консультацій під-
приємцям та всім зацікавленим щодо юри-
дичних, фінансових, організаційних питань 
започаткування та розвитку бізнесу;

 проведено тренінги для студентів коледжів 
щодо відкриття власної справи, навчання для 
соціальних підприємств;

 реалізовано промоційну кампанію для львів-
ських виробників тощо.

У рамках програми підтримки суб’єктів підпри-
ємницької діяльності на період дії карантину за спри-
яння Центру, серед іншого, було відшкодовано части-
ну відсотків за кредитами місцевих підприємств, а та-
кож витрати львівським товаровиробникам за участь 
у виставково-ярмаркових заходах (сума фінансової 
підтримки загалом становила понад 200 тис. грн).

В умовах децентралізації та створення Львів-
ської територіальної громади (а також Львівської 
агломерації) та зважаючи на позитивний досвід ді-
яльності Центру вважаємо доцільним масштабувати 
його діяльність на підприємства агломерації.

Комплекс заходів з розвитку інфраструктури 
підтримки розвитку бізнесу повинен також передба-
чати заходи із просування фінансово-інвестиційних 
послуг відповідних інституцій у системі «центр – пе-
риферія». Насамперед йдеться про [7]: 
 розвиток комунікаційної мережі та впрова-

дження дистанційного обслуговування клієнтів; 
 підвищення якості послуг фінансово-інвес-

тиційних інститутів великого міста, зокрема, 
шляхом: 1) впровадження спрощеної, гнучкої 
та трансформаційної системи мікрокредиту-
вання як інструменту підтримки малого біз-
несу; 2) застосування інноваційних підходів 
до обслуговування клієнтів; 3) інтенсифікація 
та розширення спектра послуг з іпотечного 
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 ремонт під’їзних шляхів, будівництво парковок  

 стала мобільність  

 відновлення місцевих етнокультурних об’єктів
і облаштування рекреаційних зон   

розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів 
 

«Центр»  «Периферія»  

збільшення потоку туристів  

збереження історико-культурної спадщини  

розвиток туристичної інфраструктури, зростання
ефективності використання туристичного потенціалу  

підвищення привабливості та збільшення кількості
сучасно облаштованих туристичних, екскурсійних

об’єктів, відпочинкових територій, туристичних дестинацій

розширення рекреаційних територій

розвиток туристичної інфраструктури (наприклад, 
створення кемпінгового містечка на «периферії», 
будівництво та монтаж майданчиків і будиночків 
для здійснення виїзної торгівлі тощо)

Напрями
співпраці

Завдання для
стейкхолдерів

розробка та підготовка інформаційно-промоційних 
матеріалів для туристів (буклети, туристичні путівники, 
друковані й інтерактивні карти тощо)

формування каталогу інвестиційних пропозицій, 
пов’язаних зі сферою «зеленого», сільського, 
екологічного та етнотуризму

збільшення рівня обізнаності туристів і мешканців міста 
про зазначені туристичні об’єкти

Вигоди для
стейкхолдерів 

розвиток 
культурно-історичного 

туризму сімейного 
та індивідуального типу

розвиток «зеленого», 
сільського, культурно-

історичного й екологічного 
туризму сімейного 

та індивідуального типу

зростання надходжень від сплати податків 
за надання туристично-рекреаційних послуг

залучення інвестицій

Рис. 2. Напрями співпраці, завдання та вигоди для стейкхолдерів у межах співробітництва міста –  
обласного центру та прилеглих адміністративних одиниць у сфері туризму

Джерело: авторська розробка.

кредитування; 4) диверсифікація та підви-
щення якості існуючих і впровадження нових 
сучасних фінансово-інвестиційних продуктів 
для обслуговування клієнтів; 5) активізація 
охоплення населення фінансово-інвести-
ційними послугами небанківських установ;  

6) зростання надання страхового захисту 
ширшому колу підприємств та організацій з 
урахуванням регіональних особливостей роз-
витку; 7) підтримки нововведень та інвести-
ційних проєктів за рахунок ресурсів небанків-
ських фінансових інститутів.
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Агломерування. Важливою формою взаємо-
дії та співпраці обласного центру та прилеглих те-
риторій є агломерація – територіальне скупчення 
населених пунктів, які об’єктивно об’єднані в єдине 
ціле інтенсивними, функціональними, у тому числі 
економічними, трудовими та соціальними, культур-
но-побутовими, рекреаційними та іншими зв’язками, 
а також екологічними інтересами. Однак, володію-
чи значним економічним і фінансовим потенціалом, 
життєдіяльність агломерацій все ж супроводжується 
існуванням низки проблем, як-от:

1) неефективне транспортне сполучення в меж-
ах агломерації; 

2) високе навантаження на мережу інженерних 
комунікацій і житлово-комунальну сферу; 

3) незбалансованість темпів забудови житлових 
і соціальних об’єктів;

4) загострення екологічної ситуації;
5) невідповідність дорожньої, транспортної, ло-

гістичної інфраструктури сучасним потребам 
обсягу маятникових міграцій.

Державною стратегією регіонального розви-
тку на 2021–2027 рр. (Розділ ІІ. Регіональ-
на політика на період до 2027 року. Ціль 1. 

Формування згуртованої країни в соціальному, еко-
номічному, екологічному та просторовому вимірах) 
передбачено стимулювання розвитку агломерацій, 
які визначено точками економічного зростання. 
Разом із тим, Стратегією віднесено агломерації до 
«територій, що потребують особливої уваги з боку 
держави та застосування спеціальних механізмів та 
інструментів стимулювання їх розвитку» [8]; регла-
ментовано функціонування в Україні 7 агломерацій –  
Львівської, Київської, Одеської, Запорізької, Харків-
ської, Дніпро-Кам’янської та Криворізької. Попри 
це сьогодні так і не прийнятим залишається проєкт 
Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо створення правових підстав для 
утворення агломерації як однієї з форм співробітни-
цтва територіальних громад № 2637 від 19.12.2019 р.  
Вважаємо, що в умовах реформування місцевого са-
моврядування, децентралізації влади та фінансів,  
а також зважаючи на об’єктивні процеси урбанізації в 
країні, вкрай необхідним та актуальним є норматив-
но-законодавче регламентування правового статусу 
агломерацій, процедури делімітації їхніх меж, утво-
рення ради агломерації та визначення її повноважень, 
уточнення переліку питань, які становлять спільний 
інтерес територіальних громад, що входять до агломе-
рації (громадський транспорт, ремонт доріг, містобу-
дування, поводження з відходами, водопостачання та 
водовідведення тощо), а також визначення алгоритму 
розроблення стратегій розвитку та планувальної й 
містобудівної документації агломерацій. При цьому 
базовим принципом політики підвищення центро-пе-
риферійної взаємодії населених пунктів у межах агло-

мерації, на наш погляд, має стати принцип паритет-
ності, тобто рівності сторін у їхніх взаємовідносинах.

Диджиталізація в агломерації. Важливим 
стратегічним пріоритетом реалізації локальної по-
літики в контексті підвищення центро-периферійної 
взаємодії в агломерації є диджиталізація соціально-
економічної сфери.

Диджиталізація має стати важливою компо-
нентою механізму управління розвитком агломера-
ції та її ресурсами, що проявляється у використанні 
спрощених технологій користування сервісами, які 
пропонують установи агломерації (активне викорис-
тання різноманітних цифрових технологій; викорис-
тання інформаційних і комунікаційних технологій 
для трансформації довкілля; впровадження інформа-
ційних і комунікаційних технологій у системи управ-
ління тощо). Таким чином, фактично йде мова про 
широке всебічне впровадження концепції «Smart 
Agglomeration» («розумна агломерація») в управ-
ління розвитком агломерації. 

Сьогодні в Україні саме міста – обласні центри 
є лідерами за показником диджиталізації проце-
сів управління міським розвитком. Масштабування 
впровадження інформаційних технологій на терито-
рію міських агломерацій – завдання актуальне та ви-
правдане з точки зору підвищення рівня соціально- 
економічного розвитку території, а також якості жит-
тєдіяльності мешканців.

Ураховуючи досвід провідних країн світу та су-
часні вітчизняні реалії, на наш погляд, пріоритетни-
ми напрямами для впровадження концепції «Smart 
Agglomeration» в агломераціях України можуть бути: 
е-демократія (громадський бюджет, електронні пети-
ції тощо; управління інфраструктурою та ЖКГ міс-
та; е-медицина (автоматизація реєстратур міських 
поліклінік; ведення електронних медичних карток; 
онлайн-пошук медичних препаратів тощо); е-освіта; 
е-транспорт. 

Отже, іноземний досвід засвідчує, що вдале ви-
користання інструментів співпраці в системі 
«центр – пери фе рія» сприяє побудові урба-

нізованих поселень у селах, створення урбаністичних 
інноваційних кластерів з різною секторальною спря-
мованістю. В Украї ні партнерство обласних центрів 
і районів області має великий потенціал у контексті 
сприяння розвитку територій, адже його реалізація 
в довгостроковій перспективі дозволить подолати 
диспропорційність у рівні соціально-економічного 
розвитку територій та підвищити життєздатність ре-
гіону загалом. Однак, зважаючи на те, що зазначений 
потенціал сьогодні не задіяний повною мірою, важ-
ливим є налагодження діалогу між територіальними 
громадами центру та периферії щодо пошуку можли-
востей і перспектив спільного розвитку.                  
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