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ВСТУП
Проблеми та протиріччя регіонального розвитку Ук-

раїни, як і багато інших макроекономічних проблем, зу-
мовлені відсутністю чітких і ефективних механізмів ста-
лого розвитку регіональних господарських систем,
відсутністю уваги до негативних тенденцій наростання
дезінтеграції й асиметрії територіального розвитку, не-
ефективним набором методів, інструментів і механізмів,
що використовуються для регулювання розвитку регіонів.

Тенденції розвитку регіонів України, а також механ-
ізми регіонального розвитку варто розглядати й у більш
широкому контексті, а саме — в контексті глобалізації й
інтернаціоналізації. Основні тенденції розвитку світової
економіки — глобалізація, регіоналізація, постійно на-
ростаюча "рухливість" у міжнародних економічних відно-
синах економіки — у сукупності з необхідністю вирішен-
ня актуальних завдань державного й соціально-економ-
ічного розвитку України підвищують вимоги до якості й
рівня ефективності застосовуваних механізмів регіональ-
ного розвитку. У центрі уваги повинні перебувати кон-
цепція, методологія, економічне обгрунтування інсти-
тутів, механізмів й інструментів регіонального розвитку,
що забезпечують сталий розвиток, зниження концент-
рації протиріч, народжуваних процесами економічної
глобалізації.
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Данилишина Б.М. [7], Павліхи Н.В. [8]. Однак додаткову
актуальність і практичну значимість розробці ефектив-
них механізмів сталого регіонального розвитку надають
тенденції, що формуються, а також процеси реформу-
вання державного управління. При цьому необхідно бра-
ти до уваги, що розробка й практична реалізація комп-
лексної системи ефективних механізмів регіонального
розвитку утруднена через розрив і зміну структури гос-
подарських зв'язків усередині країни, дезінтеграцію ре-
гіональних ринків, нерівномірний розвиток геополітичних
процесів через соціально-економічні, культурні, історичні
й інші розходження регіонів і їхніх можливостей. Причо-
му розрив економічної спільності характерний не тільки
для простору країни в цілому, але й для внутрішніх гос-
подарських зв'язків у регіонах.

Ціль статті — розробка концептуальних і методологіч-
них підходів до формування ефективних механізмів регіо-
нального розвитку. Відповідно до поставленої мети необх-
ідне вирішення наступних задач: дослідити сучасні механі-
зми регулювання розвитку регіональних соціально-еконо-
мічних систем, визначити ключові перешкоди та проблеми
зниження ефективності функціонування регіональних гос-
подарських комплексів, запропонувати систему механізмів
ефективного сталого розвитку регіонів України.

Рішення даних проблем є складовою частиною нау-
ково-дослідної роботи Кримського економічного інсти-
туту Київського національного економічного університе-
ту імені Вадима Гетьмана з теми "Управління конкурен-
тоздатністю в умовах глобалізації економічного розвит-
ку" (державний номер реєстрації 0101V002948).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У процесі розробки ефективних механізмів регіо-

нального розвитку з урахуванням практичних аспектів
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процесів глобалізації й інтернаціоналізації необхідно
брати до уваги, що дані процеси по-різному впливають
на різні за рівнем соціально-економічного розвитку типи
держав. На жаль, у менш вигідній ситуації виявляються
країни, що розвиваються, а також постсоціалістичні. Уря-
дам цих країн доводиться зіштовхуватися з найбільш
істотним скороченням можливостей для здійснення мак-
роекономічного регулювання в умовах високого ступеня
лібералізації й відкритості економік, тому що знижуєть-
ся роль національних границь в економічних процесах,
відбувається їхня уніфікація. Максимально лібералізова-
ний ринок капіталів практично зводить нанівець можли-
вості уряду здійснювати контроль над процесами пере-
ливу капіталів. Ускладнюються й можливості контролю
над менш мобільними факторами виробництва, включа-
ючи трудові ресурси. Зменшуються фіскальні можливості
національної держави при домінуванні транснаціональ-
них корпорацій і існуванні глобальних ринків фінансів,
товарів і праці.

У практиці регіонального розвитку України застосо-
вуються наступні механізми регіонального розвитку: ре-
гулювання міжбюджетних відносин, розробка й впровад-
ження програм регіонального розвитку, здійснення цен-
тралізованих капіталовкладень й інвестиційних субвенцій,
використання спеціальних режимів інвестування, регулю-
вання трансграничного й прикордонного співробітницт-
ва.

Одним із ключових механізмів вирішення економіч-
них і соціальних завдань регіонального розвитку є
міжбюджетні трансферти й місцеві бюджети. За період
незалежності України механізми формування місцевих
бюджетів і порядок визначення обсягів трансфертів пе-
реданих на регіональний і місцевий рівень неодноразо-
во змінювалися. При цьому місцеві податки й збори, які
самостійно вводяться органами регіонального самовря-
дування, становлять незначну долю місцевих бюджетів
— до 8—10 %. Інша частина формується з державних
податків і зборів, які передаються в місцеві бюджети у
вигляді накопичень трансфертів і фінансування централь-
ними органами виконавчої влади заходів з реалізації
відповідної галузевої політики та ін.

Ефективність такого механізму фінансування регіо-
нального розвитку перебуває під сумнівом внаслідок його
низької результативності. Державний бюджет розтікаєть-
ся по території України у вигляді паралельних і пересічних
потоків прямої і непрямої, явної й схованої фінансової
підтримки регіонів. Реальні обсяги такого розподілу най-
частіше не повною мірою враховуються під час розроб-
ки Державного й місцевого бюджетів і не відслідкову-
ються офіційною статистикою, що утрудняє проведення
відповідних досліджень і приховує реальну картину пе-
рерозподілу фінансових ресурсів між регіонами Украї-
ни.

При цьому розміри міжбюджетних трансфертів виз-
начаються формульними розрахунками, які забезпечу-
ють реалізацію принципу надання однакового рівня дер-
жавної підтримки всім громадянам України незалежно
від того, де вони проживають і, який рівень збору податків
на відповідній території. У результаті обсяги централізо-
ваного фінансування регіонів практично не по-в'язані з
показниками ефективності регіонального розвитку, що
в підсумку позбавляє органи місцевої влади мотивації до
забезпечення високих темпів соціально-економічного
розвитку регіонів України.

У цій ситуації існує потреба встановити якісно нові
вимоги до обгрунтування обсягів надання державної до-

помоги регіонам, забезпечити повний статистичний облік
і координацію всіх надходжень із державного бюджету
в регіональні господарські комплекси; переглянути ме-
ханізми контролю й відповідальності центральних і місце-
вих органів виконавчої влади за використанням цих за-
собів, перейти від надання окремих пільг до бюджетно-
го фінансування конкретних пріоритетів регіонального
розвитку. Надання державної підтримки регіонам повин-
не здійснюватися на основі прозорого, чіткого механіз-
му відповідно до певних критеріїв на умовах тісного
співробітництва органів виконавчої влади й органів місце-
вого самоврядування, недержавних організацій, суб'єктів
господарювання для реалізації заходів за рішенням про-
блем розвитку регіонів.

У світовій практиці регіонального розвитку одними з
найпоширеніших механізмів державного регулювання
розвитку регіонів є розробка відповідних середньо- і дов-
гострокових програм. В Україні також застосовувались
спроби реалізації таких програм. З початку 90-х років ХХ
ст. з ініціативи уряду були розроблені комплексні про-
грами соціально-економічного розвитку Карпатського,
Поліського, Подільського й Причорноморського регіонів
на період до 2000 р. Вартість реалізації цих програм у
цінах 1996 р. оцінювалася в 60 млрд грн., у тому числі 24
млрд грн. передбачалося направити з Державного бюд-
жету. Для практичної реалізації програм пропонувалося
створити на державному рівні спеціальні органи управл-
іння. Однак запропоновані програми так і не були зат-
верджені органами місцевого самоврядування відповід-
них областей, що входять у дані економічні регіони, тому
вони не фінансувалися.

Починаючи із середини 90-х років, регіональні орга-
ни влади почали пропонувати уряду для підтримки власні
довго- і середньострокові програми соціально-економі-
чного розвитку окремих територіально-адміністративних
одиниць: м. Києва, м. Львова, м. Севастополя, Великої
Ялти, м. Євпаторії, а також АР Крим, Донецьких, Лугансь-
ких, Херсонської областей та ін. На жаль, ре-зультати
практичного виконання даних програм свідчать про те,
що жодна з них у повному обсязі не реалізована через
недостатнє фінансування запланованих заходів як з дер-
жавного, так і з місцевих бюджетів.

Незначним є участь у фінансуванні програм регіо-
нального розвитку суб'єктів підприємництва в переважній
більшості регіонів, що свідчить про відсутність тісного
співробітництва місцевих органів влади з ними щодо
рішення регіональних проблем. Певний вплив на соціаль-
но-економічний розвиток регіонів мають галузеві програ-
ми. Однак механізм координації дій центральних і регіо-
нальних органів влади щодо їхнього формування й реа-
лізації є недосконалим, що призводить до непогодже-
ності дій і низкої ефективності при рішенні загальнодер-
жавних і регіональних проблем.

Слід також зазначити негативні тенденції зниження
обсягів централізованих капіталовкладень й інвестицій-
них субвенцій, що надаються з державно-го бюджету на
потреби регіонального розвитку. У період з 1995 по 2008
рр. доля фінансування інвестицій з державного бюдже-
ту в сукупних інвестиціях в основний капітал, здійснених
у регіонах, скоротилася з 21% в 1995 р. до 7% в 2008 р.
До того ж такі інвестиції переважно направляються не на
стимулювання економічного росту регіональних госпо-
дарських систем, а на вирішення критичних проблем жит-
тєдіяльності того або іншого регіону й не можуть якісно
вплинути на підвищення інвестиційної привабливості ре-
гіону або подолання депресивності в розвитку окремих
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територій. Крім того, постійно змінюєть-
ся територіальна орієнтація державних
інвестицій, що свідчить про відсутність
чітких критеріїв їхнього розподілу з ура-
хуванням особ-ливостей соціально-еко-
номічного розвитку регіонів. Це призво-
дить до "розсіювання" бюджетних
коштів.

Таким чином, практична реалізація
існуючих механізмів регіонального роз-
витку України свідчить про їхню недостат-
ню ефективність і відсутність адекватної
концептуальної основи, що відповідає су-
часним світовим тенденціям регіонально-
го розвитку й комплексу взаємозалежних
проблем у цій сфері, що є однією з го-
ловних причин виникнення депресивних
регіонів, роз-витку стагнаційних процесів,
консервації можливостей розвитку для
більшості регіонів України (рис. 1).

Сучасна парадигма регіону як само-
стійного економічного суб'єкта не знай-
шла достатнього відбиття в практиці дер-
жавного управління. Для вирішення зав-
дань регіонального розвитку необхідним
є створення й викорис-тання нової систе-
ми економічних механізмів на базі сучас-
них інституціона-льних концепцій. Рівень
розвитку економічних інститутів, у тому
числі інститутів регіоналізації, спрямова-
них на підвищення ефективності функці-
онування регіональних господарських систем в умовах
глобалізації, визначає якість виконання основної функції
держави — виробництва суспільних благ або підвищен-
ня добробуту суспільства.

Ефективні механізми регіонального розвитку повинні
базуватися на сучасній парадигмі регіону й виявлених за-
кономірностей регіонального розвитку в умовах глоба-
лізації, з урахуванням умов і можливостей України як краї-
ни із трансформаційною економікою, що володіє висо-
ким ступенем диспропорцій і дезінтеграції регіонально-
го розвитку. Як важливий аспект необхідно враховувати
вимогу розвитку й зміцнення української державності на
основі формування регіонів у інституціональному зна-
ченні, а не як адміністративно-територіальної одиниці.
Обов'язковою умовою дії інтеграційних механізмів є роз-
виток регіонів у новій якості — як економічних суб'єктів,
що усвідомлюють власні інтереси й мають арсенал за-
собів, що дозволяють ці інтереси реалізувати.

З огляду на вищевідзначені тенденції й особливості рег-
іонального розвитку України видається можливим запропо-
нувати концептуальні підходи до формування ефективних
механізмів розвитку регіонів, орієнтовані на створення еко-
номічних суб'єктів, здатних реалізовувати власні стратегічні
проекти соціально-економічного розвитку, на базі підвищен-
ня однорідності й інтегрованості економічної системи регіо-
ну (рис. 2). Такі механізми повинні бути спрямовані на:

— конструювання соціально-економічних характери-
стик регіону в просторовому й галузевому аспектах, з ме-
тою підвищення його адаптаційних здатностей до умов
глобалізації;

— створення передумов для сталого розвитку всіх
його територій, економічного, людського й соціального
потенціалу;

— підвищення стійкості до циклічних коливань світо-
вої кон'юнктури;

— підвищення однорідності регіонального економі-
чного простору, зниження диспропорцій регіонального
розвитку;

— формування інтегрованих виробничих структур на
якісно новій основі з використанням ефективних форм і
механізмів внутрішньогалузевого, внутрішньорегіональ-
ного й міжрегіонального поділу праці й виробництва;

— запобігання виникнення кризових ситуацій і зон
відсталості в територіальному розвитку.

Вихідним і ключовим принципом реалізації ефектив-
них механізмів регіонального розвитку в Україні повинні
стати забезпечення самостійності регіонів щодо визна-
чення цілей свого розвитку й можливостей фінансуван-
ня заходів щодо їхньої реалізації, насамперед, за раху-
нок власних джерел та залучених інвестицій. Державна
підтримка регіонального розвитку повинна здійснюва-
тися на умовах визначення на законодавчому рівні чітких
критеріїв її надання, концентрації державних і регіональ-
них ресурсів. При цьому повинна забезпечуватися коор-
динація дій всіх інститутів, зацікавлених у розвитку регі-
онів.

Формування й реалізація ефективних механізмів ре-
гіонального розвитку повинна передбачати і підвищення
ролі й відповідальності місцевих органів влади за розви-
ток народногосподарських комплексів регіонів. Регіо-
нальні й місцеві органи влади повинні стати ключовими в
організації розвитку території. Центральні органи влади
повинні делегувати їм ряд повноважень із метою поси-
лення можливостей регіональної влади і їхніх представ-
ницьких органів по вирішенню місцевих проблем влас-
ними силами. Мова йде про ство-рення інституціональ-
них умов, які дозволили б регіонам повністю реалізувати
наявний потенціал соціально-економічного розвитку й
максимально збільшити конкурентні переваги на світо-
вих ринках.
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Рис. 1. Основні проблеми регіонального розвитку України
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Механізми регіонального розвитку в Україні повинні
бути, насамперед, стратегічно орієнтовані на стійкість ре-
гіонального розвитку й забезпечувати: ріст темпів еко-
номічного розвитку, створення ефективної структури ре-
гіональної економіки й розвиток сучасної ринкової інфра-
структури, мінімізацію залежності регіональної економ-
іки від зовнішніх факторів, активізацію розвитку людсь-
кого потенціалу, підвищення екологічної безпеки й охо-
рони навколишнього середовища та ін. З огляду на не-
обхідність вирішення даних проблем регіонального роз-
витку реалізація запропонованих механізмів регіональ-
ного розвитку повинна забезпечити:

— вирішення регіональних і міжрегіональних про-
блем розвитку на основі об'єднання фінансових ресурсів
регіональних органів виконавчої влади й органів місце-
вого самоврядування;

— формування оптимальної високоефективної
структури регіональних господарських комплексів регі-

онів, що сприяє їхньому комплексно-
му розвитку на основі наявного ре-
сурсного, економічного, науково-
технічного й людського потенціалів
з використанням переваг і можливо-
стей геополітичного положення рег-
іонів;

— підвищення значимості й по-
вноважень регіонів у міжнародному
економічному співробітництві, актив-
ну інтеграцію регіонів у міжнародні
інтеграційні процеси на основі вироб-
ничої кооперації й спеціалізації, ак-
тивізацію міжрегіонального транс-
граничного співробітництва;

— удосконалення системи дер-
жавного стратегічного програмуван-
ня регіонального розвитку;

— науково-обгрунтоване підви-
щення рівня децентралізації влади на
основі розмежування функцій і по-
вноважень центральних і регіональ-
них органів виконавчої влади.

Крім того, забезпечення рівних
потенційних можливостей і умов соц-
іального й економічного розвитку ре-
гіональних господарських систем є
однієї з головних цілей державної ре-
гіональної політики в сучасних умо-
вах. Ефективні механізми регіональ-
ного розвитку повинні забезпечити
необхідний баланс між окремими ре-
гіонами шляхом стимулювання по-
дальшого росту розвинених і впро-
вадження механізмів згладжування
диспропорцій, подолання економіч-
них і соціальних проблем у більш
слабких регіонах. При цьому реалі-
зація практичних заходів щодо роз-
витку депресивних регіонів не повин-
на знижувати ефективність функціо-
нування більш успішних територій
держави. Така політика повинна сти-
мулювати інтеграційні процеси в
суспільстві, протистояти ризику по-
силення регіональних відмінностей.

Слід також зазначити, що зав-
данням держави є формування пев-

ного соціально-економічного середовища, у межах яко-
го регіони, які володіють певним ступенем самостійності,
вирішують загальнодержавні й свої внутрішні завдання.
Держава в цьому процесі повинна закріпити за собою
функцію контролю. У випадку відхилень результатів
діяльності окремих регіонів від критеріїв стійкості або
відхилення регіональної економічної системи від досяг-
нення цільових орієнтирів сталого розвитку, держава по-
винна реалізовувати регулюючі механізми регіонально-
го розвитку. При цьому ці механізми не повинні обмежу-
вати повноваження регіональних органів влади, а лише
доповнювати ринковий механізм господарювання необ-
хідними інструментами державного регулювання. Ступінь
державного втручання повинен багато в чому визначати-
ся питомою вагою державного сектора в економіці регі-
ону і тими завданнями, які повинні бути вирішені на да-
ному етапі соціально-економічного розвитку регіону.

Стратегічними орієнтирами формування ефективних

Рис. 2. Система механізмів ефективного регіонального

розвитку
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механізмів регіонального розвитку в Україні повинні бути:
реалізація потенціалу розвитку регіонів і підвищення
їхньої конкурентоспроможності, удосконалення між-
бюджетних відносин, стимулювання розвитку депресив-
них регіонів, розвиток трансграничного й міжрегіональ-
ного економічного співробітництва.

Реалізація потенціалу розвитку регіонів і підвищен-
ня їхньої конкурентоспроможності повинні грунтуватися
на формування й реалізації державної регіональної пол-
ітики, що передбачає значне підвищення відповідальності
регіональних органів влади й територіальних громад за
розвиток регіонів. Регіональні й місцеві органи влади
повинні стати ключовими в організації розвитку регіо-
нальних господарських систем. Центральні органи вла-
ди повинні делегувати їм ряд повноважень із метою за-
безпечення інструментами вирішення виникаючих про-
блем регіонального розвитку власними силами з вико-
ристанням внутрішньорегіональних ресурсів і можливо-
стей. У даному контексті необхідне формування інститу-
ціональних умов, які дозволили б регіонам ефективно
реалізувати наявний у них потенціал, одержати конку-
рентні переваги на світових ринках.

Необхідне також удосконалення механізмів держав-
ного стратегічного програмування регіонального розвит-
ку й розробки стратегій розвитку регіональних економі-
чних систем, які повинні бути орієнтовані на створення
умов для економічного росту регіонів на базі мобілізації
власних ресурсів у межах регіону й удосконалення інфра-
структури регіональних народногосподарських комп-
лексів. Крім того, у сучасних умовах ефективна реаліза-
ція програм соціально-економічного розвитку регіонів
можлива лише при концентрації зусиль підприємницьких
структур, управлінської еліти й регіональних органів вла-
ди.

ВИСНОВОК
З огляду на сучасні тенденції інноваційно орієнтова-

ного вектора розвитку світової економіки видається бе-
зальтернативним впровадження інвестиційно-інновацій-
ної моделі регіонального розвитку в Україні на основі за-
безпечення ефективного розвитку науково-технологічно-
го, інноваційного й людського потенціалів регіонів, підви-
щення конкурентоспроможності економіки регіонів на
внутрішньому й зовнішньому ринках.

Досить значним резервом стимулювання розвитку ре-
гіональних господарських комплексів є раціональне ви-
користання засобів галузевого державного фінансуван-
ня, оскільки міністерства й центральні органи виконав-
чої влади здійснюють значну частину витрат на розвиток
галузей народного господарства в регіонах. При цьому
координація фінансування галузевих програм розвитку
з рішенням ключових проблем соціально-економічного
розвитку того або іншого регіону найчастіше не прово-
диться й синергетичний ефект не забезпечується, що не-
гативно позначається на ефективності регіонального роз-
витку.

Визначальною основою вдосконалення міжбю-
джетних відносин повинні стати принцип акумулювання
на регіональному рівні фінансових ресурсів, достатніх
для виконання власних і делегованих повноважень орга-
нами місцевого самоврядування. Формування ефектив-
них механізмів міжбюджетних відносин повинне здійс-
нюватися без відходу від моделі бюджетного унітариз-
му, але в об'єднанні з елементами бюджетної децентра-
лізації на основі: розширення податкової бази регіональ-
них бюджетів, бюджетного фінансування регіональних

програм розвитку на конкурсній основі, розробки й впро-
вадженні на практиці критеріїв розподілу централізова-
них капіталовкладень та ін.

Застосовувані механізми фінансового вирівнюван-
ня регіонального роз-витку повинні бути переглянуті й
грунтуватися на єдності критеріях, гарантованих дер-
жавою соціальних стандартах, нормативах мінімальної
бюджетної забезпеченості, законодавчо закріпленому
переліку завдань регіонального розвитку України. При
цьому проблему зміцнення потенціалу регіонів по-
трібно розглядати не через дотації й трансферти, а
через збільшення надходжень у регіональні бюджети
за рахунок розвитку підприємницької діяльності, су-
часних форм коопераційних зв'язків та ін. Джерелом
забезпечення розвитку регіонів повинно стати мобілі-
зація їхнього внутрішнього потенціалу, його модерні-
зація відповідно до вимог формування й впроваджен-
ня інноваційної моделі розвитку регіональної еконо-
міки.

У цілому, необхідність використання принципово но-
вого підходу до формування ефективних механізмів ре-
гіонального розвитку зумовлена істотними змінами в
інституціональній структурі економіки України. Вироб-
ництво більше 60% товарів і послуг припадає на недер-
жавний сектор економіки. У даних умовах втратили свою
ефективність пряма бюджетна підтримка й важелі пря-
мого державного втручання в діяльність суб'єктів госпо-
дарювання. Тому головним інструментом стимулювання
соціально-економічного розвитку регіонів повинні стати
власні ресурси й потенційні можливості вирішення існу-
ючих проблем. Регіональні господарські комплекси по-
винні трансформуватися з об'єктів державного управлі-
ння в суб'єкти соціально-економічного розвитку держа-
ви.
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