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THE ECONOMIC SYSTEM OF REGIONS AS A QUASI�OBJECT OF PUBLIC AND SECTORAL
MANAGEMENT

Розглянуто еволюцію публічного управління регіонів у напрямі управління його економічним
розвитком. Доведено необхідність поглиблення уваги з боку органів публічного управління на
залежність розвитку економічних систем регіонів від розвитку галузей матеріальної сфери і
актуальність їх пріоритетного розвитку в досягненні поставлених цілей та забезпечення ста�
лості соціальності інших сфер на місцевому і національному рівнях. Констатовано спорідненість
низки функцій управління галузями і принципів управління економічним розвитком. Визначе�
но, що важливим фактором посилення здатності публічного управління до участі і впливу на
динаміку розвитку економічних систем регіонів є його інтеграція з галузевим управлінням. Еко�
номічна система регіонів розглянута як квазісистемний об'єкт публічного управління, висвіт�
лено змістовну сутність квазіуправління їх розвитком. Детерміновано напрями інтегрування
взаємодії органів галузевого і публічного управління. Окреслено підхід до побудови інтегрова�
ного публічного�галузевого управління економічним розвитком регіонів, ключових організац�
ійно�управлінських засобів і показані переваги об'єднання цих видів управління для забезпе�
чення спільного економічного розвитку. Розроблено модель публічно�галузевого управління
розвитком економічних систем регіонів і модель інтегрованого трансформаційного процесу
поєднання публічно�галузевого управління розвитком регіонів.

The evolution of public administration of regions in the direction of managing its economic
development is considered. The necessity of deepening the attention of public authorities to the
dependence of the development of economic systems of regions on the development of material
sectors and the relevance of their priority development in achieving goals and ensuring the
sustainability of sociality in other areas at the local and national levels. The affinity of a number of
functions of branch management and principles of management of economic development is stated.
It is determined that an important factor in strengthening the ability of public administration to
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі в економічному житті регіонів

України і їх економічному розвитку мають місце певні

позитивні досягнення. У валовому регіональному про�

дукті суттєво збільшилася частка послуг, надаваних на�

селенню, спостерігається розвиток сервісної економі�

ки, достатньо швидкими темпами здійснюються інфор�

матизація і цифровізація суспільства, зростає роль те�

риторіальних громад у підвищенні продуктивності про�

цесів життєдіяльності. Одночасно значущість розвитку

матеріальних галузей виробництва як базових джерел

економічного зростання всіх сфер життєдіяльності су�

спільства не підвищилась, і промислові галузі не досяг�

ли достатніх темпів економічного зростання.

Увага до поглиблення змісту і складових економіч�

ного розвитку грунтується на усвідомленні прямої без�

посередньої залежності показників розвитку соціаль�

ної і природо�екологічної систем і економічного благо�

получчя суспільства від показників зростання економі�

ки. В регіонах такий розвиток забезпечується суб'єкта�

ми господарювання галузей економіки, розташованих

на їх територіях. Водночас серед дослідників публічно�

го управління не існує єдиної думки стосовно дотичності

публічного управління регіонів до регулювання еконо�

мічного розвитку галузей промисловості, функціоную�

чих у регіоні, хоча очевидно, що нинішній стан еконо�

міки України і успадкована галузева і регіональна струк�

тура потребують всебічної підтримки в проведенні мо�

дернізаційних заходів, спрямованих на підвищення

спільного економічного потенціалу галузей і регіону.

Підвищення ефективності публічного управління

регіонального розвитку потребує аналізу їх економіч�

них систем з метою визначення їх характерних пара�

метрів, можливостей і здатностей економічного зрос�

participate and influence the dynamics of economic systems of the regions is its integration with
sectoral management. The expediency of combining public and sectoral management through
multifaceted cooperation for the sake of joint influence on the solution of complex priority issues at
the local level is substantiated. The economic system of the regions is considered as a quasi�systemic
object of public administration, the substantive essence of quasi�management of their development
is highlighted. The directions of integration of interaction of branch and public administration bodies
at the expense of identification of their purposes and potentials, coordination of directions of
cooperation, cooperation and efforts for effective use of resources of the region are determined.
The approach to building an integrated public�sectoral management of economic development of
regions, key organizational and managerial tools and outlines the advantages of combining these
types of management to ensure joint economic development. A logical�structural model of the
material production industry is built. The model of public�branch management of development of
economic systems of regions and the model of the integrated transformation process of combination
of public�branch management of development of regions are developed. The main advantages of
integrated management are highlighted. The implementation of the proposed models involves the
application of a project approach to the development of the project "Systems of integrated public
administration with the use of innovative management tools and levers of practical orientation".

Ключові слова: економічна система, економічний розвиток, публічне управління, галузеве управління,

трансформаційні процеси, інтеграція принципів, організаційно�управлінські засоби, інтегрований управлі�

нський супровід.
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тання потенціалу для розвитку всіх систем регіону в по�

точний час і в довгостроковій перспективі.

Одним зі шляхів досягнення такого стану є підви�

щення ефективності управління економічною системою

регіону за рахунок інтеграції галузевого і публічного

управління. З огляду на це виникає об'єктивна не�

обхідність дослідження теоретичних і практичних питань

трансформаційного напряму інтеграції публічного і га�

лузевого управління в процесах вирішення складних

економічних завдань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аспекти інтеграційних процесів у публічному управ�

лінні країни досліджувались у працях О. Андрійка,

О. Бабінової, В. Бакуменко, В. Куйбіди, В. Баштанника,

Л. Оленковської, М. Пітцика та багатьох інших [8—10;

11]. Питання закономірностей самоорганізації і еволюції

суспільних систем досліджували Кант, Гегель, Маркс,

Дарвін та ін. Результати проведення реформ існуючих

систем національної економіки і особливостей перехо�

ду органів влади до роботи в ринкових умовах розгля�

дались у працях В. Богдановича, В. Бодрова, В. Віт�

лінського, В. Дербенцева, С. Романюка, І. Розпутенко,

В. Тертички, В. Ткаченко, О. Оболенського, В. Ребка�

ло, Ю. Шарова та ін. [1—6; 8].

Але дослідження науковців поки конкретно не зо�

середжені на механізмах змісту, зміни форм, напрямів

та організаційно�економічних питаннях плину трансфор�

маційних процесів в управлінні та їх впливу на економі�

ку регіонів, що дозволило б виявити і поглибити дію

впливу багатьох факторів на суспільні економічні відно�

сини, які трансформувались в інтеграційних процесах і

інструментах публічного управління на місцевому рівні,
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як результати процесів реформування державної вла�

ди.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: дослідити і розкрити можливості підви�

щення ефективності публічного управління економічним

розвитком регіонів шляхом визначення спільних еконо�

мічних завдань із галузевими органами управління і

побудови інтегрованої публічно�галузевої структури

управління із застосуванням квазіінтеграційних струк�

тур і організаційно�економічних механізмів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Децентралізація державного управління, здійсню�

вана з 1 квітня 2014 р. по червень 2020 р., суттєво роз�

ширила повноваження органів місцевого самоврядуван�

ня (ОМС) на базовому територіальному рівні і підвищи�

ла їх відповідальність за розвиток регіонів. Передача

низки повноважень на місцевий рівень супроводжува�

лась організаційними і функціонально змістовими зміна�

ми в діяльності ОМС. Було визначено ресурсну матері�

альну і фінансову базу місцевого самоврядування, до

якої увійшли природні ресурси, місцеве господарство,

комунальна власність і фінансові ресурси, розпоряджа�

тися якими ОМС можуть згідно з чинним законодав�

ством. У процесі реформування була створена потужна

законодавча база, нормативно�правова, організаційно�

функціональна база та нові засади місцевого самовря�

дування [9].

Аналізуючи сучасні наукові публікації з досліджен�

ня нових завдань публічного управління регіонами в ча�

стині сприяння соціально�економічному розвитку і

зміцнення місцевого самоврядування, слід зазна�

чити, що в їх більшості не розглядаються питання

передуючого економічного зростання регіонів, і,

відповідно, питання управління їх економічним

розвитком напряму не виділяються. Вони розгля�

даються в контексті соціально�економічного роз�

витку і економічної безпеки з огляду на націо�

нальні інтереси. Не робиться наголос і на тому, що

результати функціонування саме економічних си�

стем регіонів є передуючою умовою формування

і збільшення економічного базису соціальної та

інших підсистем соціально�економічного розвит�

ку територій. Існує небагато праць, в яких розкри�

вається характер публічного управління економі�

кою регіонів від якого залежить економічне забез�

печення всіх інших видів розвитку.

Економічні системи регіонів виключно складні

в управлінні структурні об'єкти, які знаходяться у

взаємозв'язку з процесами інших підсистем ре�

гіонів: геолого�географічної, топографічної, еко�

логічної, матеріально�технічної, інституційної, тру�

дової, транспортної тощо. Їх розвиток здійснюєть�

ся з використанням інтеграційних інструментів і

механізмів їх паралельного плину.

Кожен регіон як об'єкт публічного управління

являє собою частину території країни, певну адмі�

ністративно�територіальну цілісність наявних ре�

сурсів усіх підсистем з переліком галузей, вироб�

ничих комплексів, господарюючих суб'єктів, ви�

робничою і соціальною структурою. Вони від�

різняються специфікою демографічних процесів і про�

цесів життєдіяльності, певною спеціалізацією, наявною

інфраструктурою, внутрішніми виробничими, міжрегі�

ональними, економічними, торговими, і соціально�куль�

турними зв'язками. На території регіону розташовані і

функціонують різні організаційні форми, типи і напря�

ми діяльності, що формує їх надзвичайно складні струк�

тури з огляду на можливості управління ними. На сучас�

ному етапі роль регіонів як суб'єктів власного і загаль�

нонаціонального сталого розвитку суттєво підвищилась.

Навіть поверховий, спрощений перелік і перегляд регі�

онального господарства засвідчує, що регіони являють

собою надзвичайно складні мегасистеми в господарсь�

кому і управлінському сенсах. Визначення поняття "си�

стема" згідно з його трактуванням і складовими еле�

ментами наводиться в таблиці 1.

Наведені визначення засвідчують, що економіка

регіонів має всі системні якості, які доцільно під час

дослідження розглядати в межах єдиної економічної си�

стеми.

Економічні системи складаються із сукупності всіх

видів економічної діяльності людей, здійснюваної шля�

хом участі у процесах їх економічної взаємодії, що спря�

мовується на вирішення питань виробництва, обміну і

розподілу продукції. У цих системах формуються про�

дуктивні сили і економічні відносини, взаємодію яких

забезпечує сукупність організаційних форм, видів еко�

номічних процесів господарської діяльності.

Під економічними процесами розуміють розвиток

процесів безпосереднього виробництва, розподілу, об�

міну і споживання та дію зумовлених цими процесами

виробництва спільних законів і властивих їм суперечно�

Таблиця 1. Сутність поняття "система"

Визначення Джерело 
Сукупність елементів, що характеризується 
структурою, зв’язками та функціями, які забезпечують 
цілеспрямований розвиток 

[13, с. 641] 

Комплекс елементів, що знаходяться у взаємодії, - це 
різноманіття об'єктів разом з відношеннями між 
об'єктами та їх атрибутами 

[14, с. 29] 

Сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і 
зв’язках між собою та утворюють певну цілісність і 
єдність 

[15, с. 443] 

Об’єкт, який характеризується складом елементів, 
структурою їх зв’язків, параметрами і має хоча б один 
вхід і один вихід, які забезпечують зв’язок із 
зовнішнім середовищем, що характеризується 
законами поведінки і змінює поведінку при 
надходженні керуючих впливів 

Коваленко І.І., 
Бідюк П.І.,  
Гожий О.П. [16] 

Множина взаємозв'язаних елементів, відокремлена від 
середовища, що взаємодіє з ним як єдине ціле 

[17, с. 14] 

Сукупність різних функціональних одиниць 
(біологічних, людських, інформаційних тощо), які 
пов'язані із середовищем і слугують для досягнення 
певної загальної мети шляхом дії над матеріалами, 
енергією, біологічними явищами та керування ними 

Вернадський В.І. 
[17, с. 15] 

Скінченна множина функціональних елементів і 
відношень між ними, які виокремлено із середовища 
відповідно до певної мети в межах визначеного 
часового інтервалу 

Сагатовський В.М. 
[17, с. 15] 

Відображення у свідомості суб'єкта (дослідника, 
спостерігача) властивостей об'єктів та їх відношень у 
вирішенні завдання дослідження, пізнання 

Черняк Ю.І.  
[17, с. 16] 

Структурно-функціональна цілісна єдність множини 
взаємопозв'язаних між собою елементів, яку 
виокремлено із середовища відповідно до певної мети 
в межах визначеного часового інтервалу 

 [17, с. 16] 
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стей. При реалізації і взаємодії економічних процесів

формуються тісні економічні відносини, які перепліта�

ються, відображаючи рух економічного базису суспіль�

ства [12, с. 428]. Економічні системи належать до со�

ціальних систем, оскільки їх невід'ємним і головним

складником є люди, чиї ідеї, наукові і практичні знання

використовуються для побудови і розвитку економіч�

них процесів. Соціальні системи — це співтовариство

активних економічних суб'єктів, які прагнуть забезпе�

чити себе найкращими умовами життя в умовах наяв�

них обмежених ресурсів. Особливістю економічних си�

стем є їх динамічність. Вони складаються із суб'єктів,

які постійно здійснюють цілеспрямовану діяльність

відповідно до поставлених цілей і здатні до рефлексії

стосовно владних дій і дій інших суб'єктів. У складі сис�

тем регіону економічні системи є найбільш складними.

Вони грунтуються на відносинах власності і панівних

систем політичної, державної і місцевої влади. Різно�

манітні форми власності в соціально�ринковій економіці

не зменшують роль державної і муніципальної влади в

регулюванні, прогнозуванні і підтримки плину еконо�

мічних процесів і зміцнень потенціалу економічних сис�

тем. На рівні регіонів економічні системи можливо уяви�

ти як об'єктивну єдність пов'язаних між собою процесів

економічного життя, елементи якої перебувають в

органічному взаємозв'язку, зосереджені і переважно

реалізуються на території регіону і значно менше за його

межами. Вони мають усі ознаки багатокомпонентних

нелінійних систем розподільчого типу, які розглядають�

ся переважно у двох аспектах: як відкриті, самооргані�

зовані системи з формуванням стійких структур і як си�

стеми з еволюційним характером процесів і складністю

фазових переходів з одного стану в інший. Обидва ці

аспекти присутні в економічних системах.

Відмітною особливістю економічних систем є те, що

вони вже давно сформовані і функціонують за участю ак�

тивних суб'єктів господарювання, які здійснюють цілесп�

рямовану діяльність відповідно до обраних цілей. Суб'єкти

управління ними можуть змінювати стратегію і тактику

своїх дій без прив'язки до державної і регіональної влади.

Водночас вибір цілей, які не збігаються з цілями розвитку

регіонів, і їх самостійна незалежна реалізація може зро�

бити внутрішній стан таких систем нестійким. Для того ж

самостійні господарюючих суб'єктів при формуванні і

плині процесів виробництва в тій чи іншій мірі і на певних

умовах використовують економічний потенціал регіону, що

спонукає їх до співпраці з органами публічного управлін�

ня і органами місцевого самоврядування.

Характерні ознаки і принципи цих систем: принцип

цілісності, принципова незвідність властивостей систе�

ми до суми властивостей її елементів і невиводимість

властивостей цих елементів із властивостей цілого,

структурованість і можливості опису системи через вста�

новлення елементів її структури, наявність мережі

зв'язків і відносин, обумовлених поведінкою системи та

її окремих елементів, вільне співвідношення її структур�

них елементів і принцип ієрархічності (кожний компо�

нент системи, у свою чергу, може розглядатись як сис�

тема, а при дослідженні може являти собою один із ком�

понентів більш широкої системи).

Усі складники економічних систем регіонів, прямі і

зворотні зв'язки між ними, їх взаємодія, спільні еко�

номічні інтереси, єдиний ресурсний потенціал, близьке

розташування у просторі, масштабність обсягів викону�

ваних робіт, господарюючі суб'єкти і виробничі еко�

номічні процеси, які функціонують у регіональному ад�

міністративному просторі, являють собою загальну

інституційну архітектуру регіону і мають єдині органи

управління нею з боку публічного і галузевого управ�

ління і місцевого самоврядування. Ці органи управлін�

ня застосовують споріднені організаційно�економічні

механізми контролю за станом і розвитком систем і ви�

рішують широкі і розгалужені взаємопов'язані пробле�

ми на території регіонів. Властивості економічних сис�

тем дозволяють їх презентувати як складні квазісисте�

ми публічного управління. Префікс "квазі" (від лат. quasi

— немов, майже) вітчизняні та зарубіжні економісти

вживають для позначення складності явища або його

значущості (антонім "квазі" — істинний). В економічній

і управлінській літературі його використовують для ро�

зуміння природи інтеграційних процесів, взаємодії

підприємств і господарюючих суб'єктів при їх об'єднанні

(інтеграції ) за умови розвинутості контролю з боку

органів управління спільною діяльністю, але за відсут�

ності у них прав контролю за власністю учасників [7].

Для економічних систем регіонів характерне пере�

тинання економічних інтересів, взаємодія, інтегро�

ваність і різнобічність процесів розвитку. Вони зоріє�

нтовані на задоволення і підтримку існуючих і появу

нових економічних інтересів і довгострокових відно�

син за відсутності юридично оформленого трансферу

прав власності. Ці властивості дозволяють розгляда�

ти їх як складні квазісистеми економіки і використо�

вувати для управління відповідними організаційно�еко�

номічними механізмами з урахуванням умов інтегро�

ваності квазіпроцесів і квазіструктур, їх побудови і

існування.

Визначення особливостей економічних систем ре�

гіонів як об'єктів публічного управління дозволяє склас�

ти уявлення і стосовно системи управління ними. Управ�

лінський вплив на економіку регіонів формується в

основному в їх внутрішньому середовищі і частково в

зовнішньому (з боку органів державного управління).

При цьому управління здійснюється безпосередньо, а

також за участю місцевих органів влади за принципами

народовладдя. Основним джерелом економічного

підгрунтя управління є економічний потенціал регіону.

Його слід розглядати як здатність економічних систем

регіонів розвиватись за рахунок власних ресурсів, які

можуть забезпечити необхідну суму доходів для швид�

кого (інтенсивного) економічного зростання і гаранту�

вати рівень життя населення регіонів відповідно до стан�

дартів розвинених країн світу. За рахунок економічно�

го розвитку регіонів формуються і тенденції економіч�

ного зростання країни. Сучасний рівень розвитку Украї�

ни є наслідком багатьох невирішених раніше регіональ�

них проблем, нераціонального використання економіч�

ного потенціалу, слабкості економіки промислових і

непромислових галузей, низьких темпів модернізації і

оновлення основних фондів і неактивності процесів їх

інвестування. Питання пришвидшення економічного

розвитку неможливо вирішити без урахування чинників

управлінського впливу, які за сучасного стану економі�

ки країни стали надзвичайно актуальними.
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Ефективний плин економічних процесів можливий

за умови узгодження і раціональної взаємодії суб'єктів

управління і налагодження процесів управління. При

цьому сила управлінського впливу фахівців керівних

систем повинна бути достатньою для підтримки збалан�

сованості керованих процесів, а саме повинна бути не

нижчою від "порогу" синхронізації. Економічні проце�

си господарюючих суб'єктів регіону за рахунок прогно�

зування, стратегічного планування і належного рівня

раціональності побудови і створення умов плину, мають

достатню обгрунтованість і межі передбачуваності, які

охоплені інформаційним полем їх синхронізації. Це

створює можливості їх підтримки, керованості плину і

захисту від небажаних змін. Безпосереднє управління

квазісистемою економіки регіону є новою формою пуб�

лічного управління на регіональному рівні, в якій реа�

лізуються економічні і пов'язані з ними суміжні й пере�

хрещувані процеси із забезпеченням взаємоузгоджених

внутрішніх інтересів регіонів з інтересами господарю�

ючих суб'єктів, жителів і держави [2, с. 206].

Діяльнісний зміст публічного управління являє со�

бою систему знань про сутність, закономірності та пра�

вила застосування і дотримання нормативно�законодав�

чих актів і правових документів, методів, технологій і

механізмів управлінського впливу на формування і хід

економічних процесів, створюючи економічні переду�

мови забезпечення соціального та інших видів розвит�

ку цивілізованого й безпечного життя в суспільстві.

У регіоні вирішення всіх завдань і виконання

функцій публічного управління лежать на перетині про�

мислово�економічних процесів суб'єктів господарюван�

ня і їх інституцій. Зазначене стимулює появу заходів з

організації спільної праці, самоврядування, самоорга�

нізації і формування тісних продуктивних взаємовідно�

син. Водночас при чіткому і узагальному переліку пи�

тань, покладених на вирішення органами публічного

управління і органами місцевого самоврядування в но�

вих умовах, створення методологічного інструментарію

забезпечення їх вирішення для регіонального рівня поки

недостатньо. Особливо це стосується більш глибокого

поєднання публічного і галузевого аспектів управління.

У літературних джерелах поки відсутні апробовані орга�

нізаційно�управлінські й організаційно�економічні меха�

нізми управління регіонами з урахуванням галузевого

складника в умовах реалізації наданих повноважень.

Здійснені модернізаційні реформи і виділені для їх

реалізації ресурси на цьому рівні в основному були зо�

середжені на підвищенні публічності (суспільності)

управління. Але досвід самостійності управління на цьо�

му рівні в умовах підвищення прав і відповідальності

влади органам управління необхідно набувати само�

стійно. Недостатньо врегульованими залишаються

відносини між організаційними структурами галузево�

го і регіонального управління, недостатньо конкрети�

зовано зміст і спрямованість функціональних завдань,

чітко не визначені об'єкти, на які в нових умовах можуть

бути спрямовані управлінські дії органів влади з метою

підтримки їх функціонування для підвищення їх вкладу

в економічне зростання регіонів. Без врегулювання цих

аспектів діяльності ефективність самостійно вирішува�

них завдань управління економічним розвитком регіонів

ще довго не набуде очікуваного рівня.

Управління розвитком економічними системами

як основних джерел формування економічного бази�

су розвитку здійснюється в паралельно існуючих пуб�

лічних і галузевих органах управління, що мотивує

зміст їх праці до спільного розгляду. Слід підкресли�

ти, що сучасною тенденцією світового господарства

і його управлінських структур є посилення уваги дер�

жавних органів влади одночасно і до галузей промис�

ловості, які розглядаються як генератори науково�

технічного прогресу і інновацій. Тому у складі чин�

ників економічного розвитку в Україні, доцільно ок�

ремо розглядати тісну співпрацю органів публічного

управління з керуючими органами галузей у напрямі

техніко�технологічного й управлінського спрямуван�

ня. Першим кроком стає визначення існуючих між

ними видів відносин, серед яких доцільно виділити:

науково�технічні, виробничі, економічні, соціальні,

фінансові, кредитні та інші відносини, зосереджені в

економічній системі регіонів, які формуються і реа�

лізуються відповідними функціями органів влади. Ок�

рема група відносин представлена ринковими відно�

синами, що формуються під впливом ринку праці,

ринку продукції, у тому числі інвестиційними фонда�

ми, капіталами і валютою.

З'ясування можливостей поглиблення співпраці і

ступеня об'єднання публічних і галузевих управлінських

зусиль для активізації діяльності суб'єктів господарю�

вання в економічній системі регіонів потребує від органів

публічного управління налагодження більш тісної взає�

модії з органами управління галузей їх організаційних

структур і об'єктів, розташованих на території регіонів,

оцінки і визначення особливостей їх побудови, рівня

інноваційності, існуючих проблем, наявності невикори�

станих ресурсів, можливостей подальшого удоскона�

лення, обсягів власних і необхідних допоміжних фінан�

сових ресурсів для подальшого розвитку. Аналіз слід

починати зі структурного різноманіття суб'єктів госпо�

дарювання і їх систематизації за низкою ознак: призна�

ченням, значущістю, роллю в кожному господарюючо�

му об'єкті з точки зору участі у створенні кінцевого про�

дукту чи послуг. Доцільним є поділ галузей на центральні

ланки, в яких здійснюється безпосередньо виробницт�

во продукції чи послуг і на діяльність яких органи пуб�

лічного управління майже не впливають, а також на гру�

пу допоміжних, обслуговуючих, суміжних, комунікатив�

них та інформаційно�цифрових ланок, які мають бага�

то спільного з аналогічними ланками міського господар�

ства. З одного боку, усі перелічені ланки є невіддільни�

ми від об'єктів основного виробництва, а з іншого —

результати їх діяльності можуть бути використані в

інфраструктурі території і пов'язані з її інфраструктур�

ними об'єктами. Ця особливість дозволяє розвинути

зв'язки цих інфраструктурних елементів галузей про�

мисловості і муніципальних, що сприятиме їх взаємо�

удосконаленню і підвищенню економічної ефективності

діяльності. Вони можуть стати складовими елементами

мережевої організації з обслуговування інших під�

приємств території регіону, що знизить їх витрати і збіль�

шить потенційні можливості для розвитку місцевого са�

моврядування. З урахуванням означеного можемо по�

будувати логіко�структурну модель будь�якої галузі

промисловості (рис. 1).
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На рисунку 1 наведено альтернативні, найбільш по�

ширені "блокові" структури галузей, які практично не�

від'ємні від головних підприємств галузевого госпо�

дарського комплексу. Вони створюють архітектуру га�

лузевої системи, а саме:

— базові підприємства — безпосередньо створю�

ють продукцію чи послуги;

— обслуговуючі підприємства — забезпечують ос�

новне виробництво всіма видами необхідних ресурсів,

ремонтно�відтворювальним обслуговуванням, про�

єктно�модернізаційними та іншими засобами;

— допоміжні структурні ланки виробничої системи

— здійснюють логістичні, мережеві, заготівельні і тор�

говельні процеси, організацію торгівлі, сервісних

центрів, маркетингових структур та ін.;

— суміжні підприємства та організації — співпра�

цюють і безпосередньо можуть бути пов'язані з голов�

ними підприємствами, створюючи умови і надаючи по�

слуги для підтримки галузей науково�дослідними роз�

робками, ідеями, технологіями, інноваційними проєкта�

ми, експертизою, фінансово�консультаційною допомо�

гою, навчанням і перепідготовкою персоналу тощо;

— інформаційно�цифрові, виробничі та управлінські

— самостійні підприємства, які забезпечують виконан�

ня управлінських функцій, прямі і зворотні зв'язки, фор�

мують інформаційні технології, аналітичну інформацію,

програмні продукти, телекомунікаційні канали, засоби

медіа та ін.

Результати структурного аналізу низки галузей га�

лузевої архітектоніки регіону дозволять органам управ�

ління побачити спільні можливості раціоналізації існу�

ючих блоків обслуговування основного виробництва і

можливості їх міжгалузевої інтеграції та організації

спільного використання регіональних ресурсів за раху�

нок підтримки регіонів зі збільшення їх інвестиційних

можливостей, знизити витрати на їх утримання і обслу�

говування, підвищити їх мобільність та продуктивність

віддачі в напрямі розвитку економічних систем.

Структурний аналіз галузевої архітектоніки регіону

дозволить розкрити характер зв'язків і точки дотику в

діяльності галузевих і муніципальних структур, які мож�

на використати в спільному регіональному галузевому

управлінні з метою поглиблення інтеграції діяльності

органів влади при налагодженні взаємозв'язків, конт�

ролю, організації і плину економічних процесів. У цьо�

му випадку інтеграція розглядається як процес розвит�

ку в економічній системі регіону всіх економічних про�

цесів, результатом чого є досягнення єдності і цілісності

елементів економічної системи, які долучені до співпраці

органів галузевого і публічного управління на умовах

квазіінтеграційних відносин, що спри�

ятиме появі нових економічних струк�

тур, які відповідатимуть вимогам сучас�

ної економіки і визначатимуть можли�

вості їх досягнення.

Інтеграційні процеси повинні відбу�

ватися і в організаційних формах тех�

нологій виробництва. Мова йде про

розвиток існуючих і створення нових

раціональних форм спеціалізації, коо�

перування, агрегування, концентрації,

про появу нових організаційно�госпо�

дарських зв'язків. Ці апробовані форми організації ви�

робничих процесів створять умови для балансу і опти�

мального споживання ресурсів, скорочення енергетич�

них і трудових витрат у процесах прогресивних змін сус�

пільної організації виробництва і узгодженої діяльності

технологічно і технічно пов'язаних підприємств, промис�

ловості, будівництва, транспорту, галузей невиробничої

сфери та інших суб'єктів господарювання, які забезпе�

чують потреби в їх результатах для усіх видів процесів,

в яких задіяні люди.

Інтеграція процесів суспільної діяльності праці на

регіональному рівні корелює із загальнонаціональними

процесами інтеграції. Перехід України на рейки ринко�

вої соціально орієнтованої економіки на самому почат�

ку супроводжувався процесами злиття підприємств,

створенням їх нових типів і нових організаційних форм.

Підприємства об'єднувалися на основі спільних еконо�

мічних інтересів і спроб створення нового економічно�

го порядку. Створювалися корпорації, асоціації, консор�

ціуми, промислово�фінансові групи, холдингові компанії

та ін. Водночас їх управління здійснювалось централі�

зовано, а акценти на доцільність інтеграції підприємств

на регіональному рівні фактично не робились. Не пору�

шувались і питання участі нових районних структур у

процесах розвитку регіонів.

Інтеграційні процеси, які тривають в українському

суспільстві, супроводжуються імплементацією євро�

пейських принципів взаємодії влади на державному рівні

з органами регіональної влади. Вони впливають на фор�

мування інтеграційних відносин органів місцевої влади

із суб'єктами господарювання і органами галузевого

управління на регіональному рівнях у форматі інтегру�

вання управлінських впливів на стан розвитку економі�

ки. Напрямами інтеграції процесів стає формування ба�

гатофакторного партнерства численних суб'єктів госпо�

дарювання регіону шляхом інтеграції методів, способів

і форм їх економічної діяльності в напрямі відтворення

і збільшення потенціалу економічного зростання. Еко�

номічна інтеграція розглядається як прояв високого со�

ціально�економічного, політичного, організаційно�пра�

вового і культурного ступеня розвитку будь�якої еко�

номічної системи [7, с. 337]. У світі інтегровані інтег�

раційні структури розглядаються як каркас економіки.

Їх призначення і сутність полягає у встановленні довго�

строкових партнерських зв'язків між суб'єктами госпо�

дарювання, які характеризуються стійкістю відносно

мінливої поведінки та інтересів суб'єктів і їх груп, дов�

гостроковим існуванням формальних інституційних

норм, що регулюють прийняття рішень та взаємодію

самих економічних суб'єктів.

Інформаційно-цифрові, виробничі  
й управлінські комунікаційні процеси 

Базові підприємства галузі, 
розташовані на території регіонів 

Суміжні господарські ланки 
(підприємства та організації)

Допоміжні 
підприємства  
і процеси 

Обслуговуючі 
підприємства  
і процеси 

Рис. 1. Логіко%структурна модель галузі матеріального
виробництва
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Оскільки питому вагу всіх суб'єктів господарюван�

ня в економічній системі регіону становлять підприєм�

ства галузевої підпорядкованості, доцільно визначити

переваги їх інтегрованого управління порівняно з окре�

мим застосуванням галузевих і публічних важелів.

Сучасна парадигма наукових досліджень і наукових

пропозицій полягає в тому, що реальні об'єкти заміню�

ються спрощеними уявленнями і абстракціями так, щоб

в них була відображена сутність явищ і ті властивості і

результати діяльності вихідних об'єктів, які необхідні

для вирішення існуючих проблем. З цією метою вико�

ристовуються логічне, структурне імітаційне та інші види

моделювання.

Реалізація означених переваг і можливостей спіль�

ного розвитку галузевої і регіональної економік за умо�

ви побудови системи інтеграційної публічно�галузевої

інтеграційної ланки регіонального управління, яка може

бути створена в обласних державних адміністраціях

регіонів, представлена в моделі публічно�галузевого

управління (рис. 2), і в моделі інтегрованого трансфор�

маційного процесу поєднання дій публічного і галузе�

вого управління (рис. 3).

Основи і переваги інтегрованого управління поля�

гають у такому:

— спільна розробка регіональних галузевих, про�

мислових інноваційних програм розвитку буде супро�

воджуватись активним залученням і використанням ре�

сурсів регіону і інвестуватись крім галузевих із регіо�

нальних і місцевих бюджетів, що збільшить можливості

підприємств щодо інноваційного розвитку і підвищення

конкурентоздатності;

— зусилля системного інтегрованого управління

будуть спрямовуватись на перетворення розрізнених

галузевих і регіональних підприємств і організацій на

сучасні утворення з високим рівнем інноваційної про�

мислової інфраструктури за рахунок застосування інно�

ваційних інструментів інтегрованого впливу на еко�

номічні процеси розвитку, які спрямовуються на підви�

щення ефективності трансформаційних процесів;

— системна економічна і соціальна взаємодія орга�

нів галузевого і публічного управління, здійснювана в

межах узгодження і спільно розробленої політики роз�

витку економічних систем регіону шляхом застосуван�

ня угод і договорів про співпрацю, підвищить дієвість

управління всіх рівнів як ключового чинника економіч�

ного розвитку;

— у структурі функцій органів управління регіональ�

ним розвитком з'являються споріднені функції галузе�

вого і публічного управління з урахуванням їх еконо�

мічної соціалізації і спеціально затверджених програм і

планів спільної діяльності, що підвищує внесок усіх видів

управління в процеси розвитку;

— інтеграція процесів галузевого і публічного управ�

ління створює умови для наближення до світових тен�

денцій розвитку суспільства і наближення економічних

систем регіонів до цифрової економіки.

Реалізація запропонованих моделей передбачає

застосування проєктного підходу до розробки проєкту

"Системи інтегрованого публічного управління із за�

стосуванням інноваційних управлінських інструментів і

важелів практичної спрямованості".

ВИСНОВКИ
Перехід України від адміністративно�бюрократич�

ного управління національним господарством до само�

реалізації місцевого самоврядування і реформи, пов'я�

зані з цими процесами створили умови для функціону�

вання систем управління всіх рівнів у стані постійних

трансформаційних та інтеграційних перетворень. Це

мотивує до реалізації в них нових форм управління,

Рис. 2. Модель публічно%галузевого управління розвитком економічних систем регіону
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Забезпечення поточної і довгострокової економічної безпеки функціонування суб’єктів господарювання регіону, 
стабільного плину процесів усіх видів розвитку території, беззаперечного досягнення спільних цілей, галузевого і 
регіонального розвитку, підвищення ефективності використання ресурсів регіонів, збільшення економічного 
потенціалу розвитку, створення економічних умов самостійного розвитку, реалізація інноваційних ідей у галузях 
матеріального і нематеріального виробництва, в розвитку нових галузей економіки знань, створення економічного 
потенціалу самостійного розвитку і конкурентоспроможності 
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організаційного публічно-галузевого управління, проєктування трансформаційних, інтеграційних процесів спільного 
регіонального і галузевого управління економікою регіону та ін. 

Програмування, смарт-спеціалізація, концентрація, синхронізація, збалансованість поляризованого розвитку, партнерство, 
єдність, зменшення відмінностей між обраними підходами шляхів розвитку, конкретність, додатність, субсидіарність

Положення і програми процесів інтеграції системи управління регіоном і галузями; програма їх структурної, 
функціональної і змістової модернізації, нормативно-правове забезпечення здійснення процесу модернізації, 
інституціалізація управлінських структур регіону 

Формування і узгодження ідеології і побудова квазіструктур виробничо-промислових комплексів, акціонерних 
товариств, кластерів, мережевих структур, концесій, інноваційна модернізація підприємств державної і муніципальної 
власності, об’єднань господарських суб’єктів і інституцій 

Плани реалізації стратегій, програм, запланованих дій, плани фінансування і матеріального забезпечення, плани 
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насамперед економічними системами, в яких формуєть�

ся економічний потенціал інших видів розвитку.

У регіонах суспільна організація виробництва про�

дукції і послуг здійснюється в різних галузях виробничої і

невиробничої сфери, різних організаційних формах із ви�

користанням різних видів власності господарюючих

суб'єктів. Процеси виробництва супроводжуються сполу�

ченням дій багатьох суб'єктів, їх численних зв'язків, про�

цесів їх взаємодії і співпраці. Забезпечення стабільної ди�

наміки економічного розвитку стає можливим тільки шля�

хом об'єднання економічних інтересів держави, регіонів,

галузей і суб'єктів усіх форм, залучення їх власності до

участі й підтримання процесів економічного розвитку на

рівні регіонів. Пошук таких можливостей стає пріоритет�

ним завданням органів публічного управління.

Створення умов економічної самостійності регіонів

потребує суттєвого підвищення уваги органів влади до

розвитку економічних систем регіонів за рахунок по�

дальшого розвитку промислових виробничих і невироб�

ничих ланок, удосконалення форм організації їх діяль�

ності шляхом раціональної інтеграції, інноватизації і

належного управлінського супроводу з використанням

квазіметодів. Можливості і зміст інтеграційного управ�

ління розвитком економічних систем регіону створюють

умови для подальших методологічних і практичних до�

сліджень змісту діяльності і проєктування інтегрованих

систем квазіуправління та їх інстутуціалізації.
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