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У статті обгрунтовано головні цілі та принципи державних програм регіонального розвитку.
Виявлено фактори впливу на процес розробки програм регіонального розвитку. Запропонова
но алгоритм реалізації програм регіонального розвитку відповідно до державної стратегії ре
гіонального розвитку. Виявлено та запропоновано основні напрями ефективної та результа
тивної реалізації програм регіонального розвитку.
The article grounds the main aims and principles of state programs for regional development. The
factors of impact on the drafting process of regional development programs are identified. The author
offers the algorithm of implementing regional development programs regarding to the national
strategy of regional development. The basic trends and directions of the effective and efficient
implementation of regional development programs are identified and offered.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Постійні зміни зовнішнього і внутрішнього середо
вища регіонального розвитку впливають на перманентні
соціальноекономічні перетворення на рівні країни та
регіонів. Перетворення, які супроводжуються соціаль
ноекономічною та політикоправовою нестабільністю,
нарощуванням кризових явищ, дисбалансом та диспро
порціями регіонального розвитку, матимуть раціональ
ний та ефективний характер за умови реалізації пріори
тетних програм соціальноекономічного регіонального
розвитку.
В умовах несистемної державної регіональної пол
ітики реалізація функцій регіонального управління має
базуватися на сформованому інструментарію прямо
го впливу державних органів управління регіональним
розвитком. Одним з найбільш комплексних інструмен
таріїв залишається державна програма регіонального
розвитку.
Розробка відповідного механізму, встановлення
чітких індивідуальних до регіонів критеріїв розвитку у
рамках пріоритетних державних програм розвитку ре
гіонів дозволить сформувати заходи своєчасного реагу
вання на зміни та трансформації регіонального розвит
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ку, кризові явища в окремих сферах соціальноеконо
мічного регіонального розвитку та сформувати базовий
потенціал для реалізації стратегій соціальноекономіч
ного розвитку регіонів на середньо і довгострокову
перспективу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Планування і програмування соціальноекономічно
го розвитку регіонів та формування стратегій регіональ
ного розвитку є об'єктом дослідження багатьох нау
ковців, як зарубіжних, так і вітчизняних, зокрема: І. Бе
ганської, О. Вавілової, Л. Дідківської, А. Мазур, В. Пе
реверзєва, В. Савченка, Д. Стеченко, Ю. Шкуренка та
ін.. Однак, окремі проблеми розробки і реалізації про
грам регіонального розвитку на основі умов реалізації
оперативних і стратегічних цілей цих програм заслуго
вують додаткової уваги.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є:
— обгрунтувати цілі та принципи державних про
грам регіонального розвитку;
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— виявити фактори впливу на процес розробки про
грам регіонального розвитку;
— виявити та запропонувати напрями ефективної та
результативної реалізації програм регіонального роз
витку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах формування національної і регі
ональної економіки вимагає створення і реалізації ком
плексу заходів, направлених на всі вектори і сфери уп
равління соціальноекономічним регіональним розвит
ком. Комплекс таких заходів чи інструментів мають ба
зуватися на принципах і підходах планування і прогно
зування розвитку регіонів. Особливістю соціальноеко
номічного планування і прогнозування регіонального
розвитку є аналіз регіонального потенціалу, оцінка здат
ності інститутів державного регіонального управління
до реалізації регіонального потенціалу та створення
гнучкого механізму адаптованого до диспропорцій ре
гіонального розвитку.
Основними складниками регіонального розвитку є
такі:
— екологічний, який охоплює всі аспекти, пов'язані
з охороною довкілля та раціональним використанням
природних ресурсів;
— економічний — передбачає стійку динаміку еко
номічного зростання для забезпечення підвищення доб
робуту мешканців;
— соціальний — передбачає поліпшення соціаль
них умов для мешканців відповідної території, зокрема
й щодо праці, відпочинку та проживання.
Основні завдання регіонального планування поля
гають у забезпеченні оптимального розвитку народно
го господарства регіонів у єдиному господарському
комплексі держави; вдосконаленні, спеціалізації тери
торій; установленні оптимальних пропорцій; ефективно
му використанні трудових і природних ресурсів та ви
робничих потужностей; раціоналізації розміщення про
дуктивних сил [1, с. 100].
Ефективне планування і прогнозування у напрямку
розробки програм державної економічної регіональної
політики базується на таких основних принципах: ево
люційність економічного та соціального розвитку регі
онів; цілісність; об'єктивність; соціальна спрямованість;
науковість, оптимальність; пропорційність та збалансо
ваність економічного розвитку регіонів; самостійність;
гласність; дотримання загальнодержавних інтересів.
Основні правові, економічні та організаційні заса
ди стратегічного планування та формування програм ре
гіонального розвитку в Україні визначені Конституцією
України, Законами України "Про державне прогнозу
вання та розроблення програм економічного та соціаль
ного розвитку України", "Про державні цільові програ
ми", Бюджетним кодексом України, Постановою Кабі
нету Міністрів України "Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і соціального роз
витку та складання проекту державного бюджету",
Розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про схва
лення Концепції застосування програмноцільового ме
тоду в бюджетному процесі". Концепція державної ре
гіональної політики та Закон України "Про стимулюван

ня розвитку регіонів" визначають стратегічне плануван
ня на державному та регіональному рівні, правові до
кументи, які зумовлюють взаємозв'язок між аналізом роз
витку економіки країни, розробленням прогнозу, визна
ченням цілей і основних напрямів економічної політики.
Так, на підставі Закону України "Про стимулювання
розвитку регіонів" [2] розроблено "Державну стратегію
регіонального розвитку України на період до 2015 р."
(далі — Стратегія) [3], яка має бути дієвим інструмен
том реалізації стратегії соціальноекономічного регіо
нального розвитку і виконання державних і регіональ
них цільових програм соціальноекономічного розвит
ку. Реалізація державних і регіональних цільових про
грам соціальноекономічного розвитку відповідно до
Стратегії повинна бути спрямована на вирішення клю
чових проблем розвитку регіонів, серед яких:
1) низька інвестиційна привабливість регіонів та
інноваційна активність;
2) нерозвинена виробнича та соціальна інфраструк
тура;
3) зростання регіональних диспропорцій у сфері
соціальноекономічного розвитку регіонів;
4) слабкі міжрегіональні зв'язки;
5) нераціональне використання людського потенці
алу.
Вирішити комплекс цих проблем передбачалося на
підгрунті виконання чотирьох стратегічних завдань:
підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміц
нення їх ресурсного потенціалу; розвитку людських ре
сурсів; розвитку міжрегіональної співпраці; створення
інституційних умов для розвитку регіонів. Ці пріоритети
були визнані домінуючими у більшості регіональних
стратегій соціальноекономічного розвитку до 2015
року, прийнятих майже в усіх регіонах України. Водно
час, затверджені регіональні стратегії орієнтувалися на
умови розвитку, притаманні докризовому періоду; на
зростаючий попит світових ринків на сировину та на
півфабрикати, екстенсивний характер регіонального
економічного зростання та витратний підхід до викори
стання наявного на місцях ресурсного потенціалу [4].
Законом України "Про державні цільові програми"
визначено, що державна цільова програма — це комп
лекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані
на розв'язання найважливіших проблем розвитку дер
жави, окремих галузей економіки або адміністративно
територіальних одиниць, здійснюються з використан
ням коштів Державного бюджету України та узгоджені
за строками виконання, складом виконавців, ресурсним
забезпеченням. Програма має статус державної, якщо
охоплює всю територію держави або значну кількість її
регіонів, має довгостроковий період виконання і здійс
нюється центральними і місцевими органами виконав
чої влади [5].
Регіональна цільова програма — це сукупність взає
мопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строка
ми та ресурсним забезпеченням виконавцями, спрямо
ваних на розв'язання найактуальніших проблем розвит
ку регіону або окремих галузей економіки чи соціаль
нокультурної сфери регіону, реалізація яких здійс
нюється за рахунок коштів місцевого бюджету і є скла
довою щорічної програми соціальноекономічного роз
витку Автономної Республіки Крим, області, міст Києва
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та Севастополя на
Таблиця 1. Фактори розробки державних програм
соціальноекономічного регіонального розвитку
відповідний рік [6].
Державні регіональні
програми — комплекс
заходів місцевих ор
ганів державної влади
та управління щодо ви
рішення найбільш акту
альних проблем соц
іальноекономічного
розвитку регіону [7, с.
185]. Програми поділя
ються на програми еко
номічного, науково
технічного, соціально
го, національнокуль
турного розвитку, охо
рони довкілля тощо.
Державні регіо
нальні програми роз
робляються з метою
активізації господарсь
кої діяльності та роз
витку ринкових відно
син у регіонах; забезпе
чення структурної пе
ребудови народногос
подарських
комп
лексів; вирішення проблем соціального характеру, по тальне будівництво; регіональна інфраструктура; тру
в'язаних із зайнятістю населення, розвитком соціаль дові ресурси; охорона природи і раціональне викорис
ної інфраструктури; ліквідації локальних соціальноеко тання природних ресурсів; рівень розвитку та економі
номічних криз; створення умов для екологічної безпе чна ефективність виробництва. Цільові програми регіо
нального розвитку безпосередньо відповідають орієн
ки в регіоні тощо [8, с. 73].
Розробка програм соціально
економічного регіонального роз
витку має базуватися та врахову
вати вплив факторів, які визнача
ють регіональний потенціал та
конкурентоспроможність. Для
більшості цільових регіональних
програм об'єктивною основою є
система досягнутих макроеконо
мічних показників, державні соц
іальні стандарти і нормативи за
безпеченості населення, характе
ристика соціальної інфраструкту
ри та інвестиційна привабливість
регіонів (табл. 1).
Програми соціальноеконо
мічного регіонального розвитку
відповідно до прогнозування еко
номічного та соціального розвит
ку регіонів обов'язково містять
такі елементи: аналіз та оцінка
соціальноекономічного розвитку
за поточний період, основні про
блеми розвитку регіону; основні
показники економічного розвит
ку; зведений план заходів соціаль
Рис. 1. Схема реалізації програм соціальноекономічного
ного розвитку; показники розвит
регіонального розвитку у контексті державної стратегії
ку промисловості; показники роз
регіонального розвитку
витку аграрного сектора; капі
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Таблиця 2. Соціальноекономічні показники розвитку регіонів

Ɉɛɥɚɫɬɿ

Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ʉɪɢɦ
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ
ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ
Ɉɞɟɫɶɤɚ
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ
ɋɭɦɫɶɤɚ
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ

Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ,
ɩɨɫɥɭɝ) ɭ ɜɿɞɩɭɫɤɧɢɯ
ɰɿɧɚɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɦɥɧ ɝɪɧ.

Ɉɫɜɨɽɧɨ
(ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ)
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ,
ɦɥɧ ɝɪɧ.

22224,1

17576,8

888835,1

1435417,8

Ɉɛɨɪɨɬ
ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡɚ
ɫɿɱɟɧɶɝɪɭɞɟɧɶ
2012 ɪ.,
ɦɥɧ ɝɪɧ.
36036,2

19906
10152,2
204968
222772,7
14939,8
8643,5
77881,6
22818

4901
3180,2
20456,2
30068,8
2539,2
2518,8
6261,7
4976,6

652401,8
605783,6
10129717,1
14127178,9
550038,4
1385087,3
4004800,1
821538

498364,7
1015138,6
6538262,7
4168468,9
384271,6
2009084,9
2013430
983751,3

22697,5
15905,7
61351,4
82562,9
16970,1
16272,2
34419,2
20217,7

38532,1
12407,9
81013,7
31981,5
22470,1
24722,6
64548,1
14546,6
20781,6
6870
60397,6
10098,3
15537,4
29313,9
3922,8
14182,2

19375,8
4376,7
7839,4
9992,5
4166,4
13230,3
10190,5
2671,6
2695,7
3159,9
13516,1
2287,9
3282,6
3373,4
2131,2
2470,2

1982972,1
630605,6
4192709,3
1343535,6
2370724,8
1784639,5
3404406,8
503536,4
1122088,2
236823,6
2022112,6
328474,1
460424,9
1007649,9
124920
542355,4

4793231,8
284874,7
1989588,7
3373475,2
895654,2
4304579,9
1322736,3
458652,5
678821,9
336848,7
2741037
206635,2
564880,3
576908
174891,7
544794,3

31536,8
13645,2
34702
36232,1
20025,1
50130,7
21273,8
14573,9
14941,4
13312,7
56452,5
16716,7
18291,3
19440,4
11255,3
14603,8

ȿɤɫɩɨɪɬ,
ɬɢɫ. ɞɨɥ.
ɋɒȺ

ȱɦɩɨɪɬ,
ɬɢɫ. ɞɨɥ.
ɋɒȺ

Джерело: побудовано на підставі [10].

тирам Стратегії або окремим її завданням, враховуючи
вимоги регіональної економічної політики. Схема реал
ізації програм соціальноекономічного регіонального
розвитку у контексті державної стратегії регіонального
розвитку наведена на рисунку 1.
На сучасному етапі реалізації державних програм
соціальноекономічного розвитку регіонів Розпоряд
женням Кабінету Міністрів України "Про затвердження
плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2015
року" від 22 серпня 2012 р. № 627р [9] визначено ос
новні напрями щодо забезпечення реалізації регіональ
них програм соціальноекономічного розвитку відпові
дно до Стратегії:
— проведення моніторингу показників розвитку ре
гіонів, районів, міст республіканського і обласного зна
чення для визнання територій депресивними та розроб
лення програм подолання їх депресивності;
— формування переліку інвестиційних програм
(проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку;
— підготовка методичних матеріалів щодо запро
вадження середньострокового планування на рівні
місцевих бюджетів, у тому числі для забезпечення впро
вадження програмноцільового методу у бюджетному
процесі;
— створення єдиної бази даних та системи моніто
рингу проектів транскордонного та єврорегіонального
співробітництва;
—проведення моніторингу та аналізу показників
соціальноекономічного розвитку малих міст і підготов

ку пропозицій щодо визначення шляхів розв'язання про
блемних питань розвитку таких міст;
— виконання, відповідно до компетенції, угод щодо
регіонального розвитку, укладених між Кабінетом
Міністрів України та відповідними обласними радами,
проведення моніторингу їх виконання, а також підготов
ку проектів угод щодо регіонального розвитку між Ка
бінетом Міністрів України та відповідними органами
місцевого самоврядування;
— проведення інвентаризації туристичних ресурсів
у регіонах;
— поширення інформації про туристичний та курор
тнорекреаційний потенціал України на зовнішньому та
внутрішньому туристичному ринку.
— вжиття заходів до інженерного захисту територій
для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій тех
ногенного та природного характеру;
— запобігання виникненню та ліквідація наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного та природного ха
рактеру на об'єктах і територіях, що характеризуються
незадовільним техногенним та екологічним станом;
— підвищення доступності та ефективності медич
ного обслуговування.
Практика розроблення та реалізації програм регіо
нального розвитку, укладання та реалізації угод щодо
регіонального розвитку сьогодні має такі особливості
та проблеми:
1) недоліки процесів стратегічного планування роз
витку регіонів. Посилення диспропорцій регіонального
розвитку. Зростання асиметрії характерне для обсягів
промислового виробництва у регіонах (табл. 2).
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Так, якщо у 2012 році обсяг реалізованої продукції
у Донецькій області склав 222772,7 млн грн., а у Дніпро
петровській — 204968,0 млн грн. то у Чернівецькій об
ласті лише 3922,8 млн грн., (що менше у 56,8 разів за
Донецьку область та 52,3 рази за Дніпропетровську
область), у Тернопільській області обсяг реалізованої
продукції склав лише 6870 млн грн. Різними темпами
зростає зовнішньоекономічна діяльність. Так, якщо у
Донецькій області, обсяги експорту складають
14127178,9 тис. дол. США, то у Херсонській області
менше у 43 рази, у Тернопiльській — у 59,7 разів, у
Чернiвецькій — 113,1. Суттєво відрізняються і показ
ники економічної активності населення, адже вони знач
но вище у великих місцях (у Донецькій області кількість
економічно активного населення у віці від 15 до 70 році
складає 2157,2 тис. осіб;
2) зростання кількості прийнятих управлінських
рішень, їх (дублювання), що призводить до хаотичності
та неузгодженості;
3) відсутність дієвого технологічного й інформа
ційного супроводження розроблення та прийняття уп
равлінських рішень на регіональному рівні (зокрема на
лагодженого моніторингу проблем регіонального роз
витку, аналізу й моделювання способів їх вирішення,
об'єктивної оцінки ресурсного забезпечення як основи
для прийняття обгрунтованих управлінських рішень на
місцевому (регіональному) рівні) [11, c. 9];
3) наявність конфліктів між обласними державни
ми адміністраціями, обласними радами та групами впли
ву на рівні регіону, а також різні бачення пріоритетів
розвитку регіону, що є суттєвою перешкодою своє
часній підготовці відповідних регіональних стратегій;
4) інертність центральних органів виконавчої влади
щодо підготовки та укладання угод, тривалість проце
дур їх розроблення й укладання; залежність цих проце
дур від політичної кон'юнктури;
5) збереження практики "ручного управління" захо
ди якого дають певний ефект в короткостроковому пе
ріоді та негативно позначаються на системі стратегіч
ного управління регіональним розвитком [11, c. 9];
6) низька активність місцевого самоврядування та
недооцінка місцевої ініціативи у вирішенні проблем ре
гіонального (місцевого розвитку). Низький рівень інно
ваційності управлінських рівень щодо стимулювання
регіонального розвитку;
7) пріоритет щодо укладання угод для регіонів з
високим та середнім рівнем розвитку, у тому числі че
рез порівняно менший обсяг необхідного фінансуван
ня проектів у рамках угоди та можливість залучення
місцевого капіталу;
8) переважне спрямування укладених угод на вирі
шення проблем у сфері житловокомунального госпо
дарства, інженерних мереж і локальної інфраструкту
ри, а також серйозна увага до інфраструктурних про
ектів національного масштабу;
9) різна структура джерел фінансування укладених
угод.
Керованість та ефективність реалізації програм за
безпечується завдяки формуванню дієвого інформа
ційного супроводу, що включає [4, с. 13]:
— налагоджену систему збору, узгодження та ви
користання статистичної, аналітичної, нормативної, про
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грамнопланової та прогнозної інформації для прийнят
тя державноуправлінських рішень на регіональному
(місцевому) рівні;
— системний моніторинг широкого кола індикаторів
соціальноекономічного розвитку та стану навколишнь
ого середовища;
— відкритість і прозорість діяльності місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самовря
дування, зокрема регулярне інформування громадсь
кості про основні проблеми соціальноекономічного та
культурного розвитку регіону, шляхи їх вирішення і пер
спективи прийняття оптимальних державноуправлінсь
ких рішень;
— активізацію участі населення та громадських
об'єднань регіону в підготовці, обговоренні та вирішенні
питань соціальноекономічного й культурного розвит
ку регіону.
Отже, результативність та ефективність реалізації
державних програм регіонального розвитку має дося
гатися за рахунок:
— оцінки ступеня впливу факторів екстенсивного,
інтенсивного та інноваційного характеру на регіональ
ний розвиток. До екстенсивних факторів економічного
зростання відносять: зростання обсягів інвестицій при
збереженні існуючого рівня технології; зростання
кількості зайнятих робітників; зростання обсягів спожи
ваної сировини, матеріалів, палива та інших елементів
обігового капіталу. До інтенсивних факторів економіч
ного відносяться: прискорення науковотехнічного про
гресу; підвищення кваліфікації робітників; поліпшення
використання основних та обігових коштів; підвищення
ефективності господарської діяльності за рахунок кра
щої її організації. Інноваційний передбачає безперерв
не оновлення асортименту продукції і технологій її ви
робництва, удосконалення системи управління вироб
ництвом і збутом. Оцінка ступеню впливу цих факторів
є необхідною умовою для прийняття подальших обгрун
тованих рішень щодо ефективності реалізації держав
них цільових програм регіогального розвитку з ураху
ванням потреб кожного регіону;
— координації цільової установки та завдань про
грами регіонального розвитку стратегічним цілям дер
жавної стратегії регіонального розвитку. Перш за все,
державна регіональна політика повинна забезпечити:
застосування договірних засад при визначенні спільних
дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування у стимулюванні ре
гіонального розвитку депресивних територій; вирішен
ня спільних регіональних та міжрегіональних проблем
розвитку шляхом об'єднання фінансових ресурсів місце
вих органів виконавчої влади та органів місцевого са
моврядування; підвищення ролі регіонів у зовнішньое
кономічному співробітництві; підвищення ролі регіонів
у реалізації економічної політики держави; адаптацію
національного законодавства з питань регіональної по
літики до норм і стандартів Євросоюзу. Відповідно до
цих уявлень і стратегія регіонального розвитку повинна
стати системоутворюючою конструкцією загальної
стратегії розвитку країни;
— виділення пріоритетних галузей регіонального
розвитку. Для реалізації цих заходів необхідно здійсню
вати регулярний моніторинг всіх сфер регіонального
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розвитку, що полягає у вибірковому статистичному об
стеженні окремих сфер регіонального розвитку, нала
годженні інформаційного забезпечення як основи для
поточного управління, прийняття обгрунтованих дер
жавноуправлінських рішень у сфері реалізації держав
ної регіональної політики;
— використання програмноцільового підходу про
гнозування соціального й економічного розвитку. Зас
тосування цього методу на регіональному рівні має бага
то переваг в частині: сприяння концентрації обмежених
фінансових та матеріальних ресурсів на вирішення важ
ливих потреб соціальноекономічного розвитку регіону;
забезпечення суспільного контролю щодо виконання
цілей і завдань програмного розвитку (громадська екс
пертиза, громадські слухання, формування міжвідомчих
комісій з реалізації програм, участь громадськості у ро
боті колегіальних органів при органах влади); збалансо
ваному поєднанню потреб та інтересів усіх суб'єктів уп
равління регіоном у забезпеченні сталого розвитку;
— розширення міжрегіональної взаємодії. Активі
зувати міжрегіональне співробітництво в економічні
сфері можливо за рахунок перегляду механізму засто
сування угод щодо регіонального розвитку між урядом
і регіонами у спосіб їх спрямування на фінансування
переважно міжрегіональних проектів і спільних заходів
в межах національних проектів [11, c.12]. Таке співроб
ітництво повинно полягати в удосконаленні управління
регіональним розвитком, спрямованим на оптимізацію
використання наявних у регіонах ресурсів на розширен
ня ємності внутрішнього ринку, сприянню створенню
нових робочих місць і вирішення спільних проблем для
регіонів. Співробітництво може бути спрямовано на
створення комунікаційної, транспортної інформаційної
інфраструктури. Проте на сьогодні таке співробітницт
во реалізується не повній мірі та знаходить своє відоб
раження лише у взаємодії між обласними радами на
рівні підписаних угод;
— розширення фінансовоекономічних можливос
тей територіальних громад. Реалізація законодавчо зак
ріпленого права кожного адміністративнотериторіаль
ного утворення на економічну самостійність неможли
ва без наявності у кожного органу влади власного бюд
жету і права його складання, затвердження і виконання
без втручання ззовні. Тобто кожен орган влади має во
лодіти своїми фінансовими джерелами, достатніми для
організації управління економікою і соціальною сферою
на своїй території. Одночасно з цим, він повинен мати
відносну самостійність у розподіленні податків й інших
обов'язкових платежів, що надходять до відповідного
бюджету. Проте, розширення функцій і повноважень
органів місцевого самоврядування, яке відбулося про
тягом останніх років, не супроводжується адекватним
збільшенням обсягів фінансових ресурсів, що надхо
дять у їх розпорядження. Незначними залишаються
власні доходи і, зокрема, у вигляді надходжень від
місцевих податків і зборів. Ні раніше діюча система опо
даткування, ні кардинальні зміни, яких вона зазнала з
набуттям чинності положень Податкового кодексу Ук
раїни, не дають можливості використання інституту міс
цевих податків і зборів як потужного джерела попов
нення місцевих бюджетів, що на перший план ставить
питання кардинального реформування системи місце

вого оподаткування. Так, у більшості розвинутих країн
місцеві податки становлять близько 30 % усіх податко
вих надходжень до зведених бюджетів, зокрема в Японії
— 35 %, у Великобританії — 37 %, в Німеччині — 46
%, у США — 66 % [12, с. 280], тоді як в Україні найви
щий показник у 2011 році сягнув лише 7,04 % — у по
передні роки він ще менше [13];
— реформування адміністративнотериторіального
устрою тощо. В основі внутрідержавного теріторіаль
ного розподілу лежать адміністративнотериторіальні
одиниці, що виступають первинною ланкою місцевого
самоврядування. Водночас, територіальний устрій пе
редбачає розподіл населення за територіальною озна
кою з урахуванням конкретних історичних та географі
чних умов, що сформувалися на конкретній території
[14, c. 22—23]. Проте деякі науковці вважають політи
ку щодо адміністративнотериторіального поділу в Ук
раїні такою, що зашкоджає реалізації місцевого само
врядування, оскільки управління громадою здійснюєть
ся за єдиним зразком, до того ж, як міські так і сельщні
громади незалежно від розміру території та чисельності
населення користуються однаковимими муніціпальни
ми правами. В європейських країнах така проблема до
лається шліхом укрупнення існуючих адміністративно
територіальних одиниць проведенням відповідних ре
форм, встановленням меж мінімальної чисельності на
селення для нових муніципальних утворень (як прави
ло, чисельність населення місцевої спільноти на низо
вому рівні має становити не менше 5 тисяч осіб, а в Італії
нові комуни можуть створюватись лише за наявності не
менше 10 тисяч осіб) [15]. Для результативності та ефек
тивності реалізації державних програм регіонального
розвитку доцільно скористатися закордонним досвідом
та впровадити систему адміністративнотериторіально
го поділу встановленням меж мінімальної чисельності
населення для кожної громади.

ВИСНОВКИ
Державна економічна політика регіонального роз
витку має реалізовуватися шляхом розроблення, ухва
лення та практичного втілення програм регіонального
розвитку, які містять основні принципи та напрями рег
іонального розвитку, стратегічні завдання й оперативні
цілі регіонального розвитку, національні пріоритети
регіонального розвитку; враховують особливості роз
витку відповідних регіонів; визначають механізми та
інструменти реалізації Стратегії, заходи стосовно підви
щення конкурентоспроможності регіонів тощо.
Регіональні програми соціальноекономічного роз
витку як динамічна система має базуватися на програм
ноцільовому підході прогнозування соціального й еко
номічного розвитку та спиратися на принципи держав
них стратегій регіонального розвитку. Реалізація ре
зультативних та ефективних державних програм регіо
нального розвитку вирішує пріоритетні соціальноеко
номічні, науковотехнологічні, соціальнокультурні, еко
логічні та інші проблеми та має створити передумови для
інституційного середовища регіонального розвитку.
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