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ВСТУП

даннями державного управління регіоном на сучасно
На ступінь успішності соціальноекономічного роз му етапі стають ті, які спрямовані на створення умов для
витку регіонів впливає раціональність системи держав концентрації наявних ресурсів на відібраних стратегіч
ного управління цим розвитком. Першочерговими зав них напрямках, у "точках зростання", що дають мож
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ливість одним регіонам зберегти провідні позиції, а
іншим — створити передумови для економічного зрос
тання. Вирішення таких завдань можливе лише за наяв
ності науково обгрунтованої системи державного управ
ління, що дозволяє провести аналіз і виявити основні
напрями її вдосконалення, що сприятиме розвитку ре
гіонів.
В умовах безлічі змін у зовнішньому середовищі
і пов'язаної з цим невизначеністю, дії регіональних
систем управління не можуть зводитися лише до ре
агування на поточні зміни. Необхідна розробка та
ких інструментів державного управління територі
альним розвитком, які відображають специфічні
умови регіональної економіки, і дозволяють адек
ватно реагувати на швидкі і несподівані зміни зовні
шнього середовища та внутрішніх регіональних про
цесів. При цьому необхідно врахувати пріоритет та
ких завдань регіональної політики, як: вирівнюван
ня існуючих диспропорцій в соціальноекономічно
му розвитку регіонів України, підтримання необхід
ного збалансованого територіального розвитку в
економіці, демографії, культурних, науковотехніч
них і природоохоронних сферах діяльності, досяг
нення ефективного функціонування всього соціаль
ноекономічного простору України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
За останні роки в розвитку регіонів України
відбулися зміни, які характеризуються нерівномір
ністю розвитку територій, зростанням міжрегіональ
них соціальноекономічних диспропорцій, значною
диференціацією розвитку районів та міст, у частині
яких (більш як 30 відсотків) тривалий час спостері
гається одночасне зниження рівня економічної ак
тивності та зменшення чисельності населення.
Для вирішення зазначених проблем необхідним
є вдосконалення соціальноекономічної політики як
на державному, так і на регіональному рівні, а та
кож розробка нових концепцій, методів та інстру
ментарію для обгрунтування стратегій і програм соц
іальноекономічного розвитку регіонів України. В
останні кілька років в об'єктах державного управлі
ння (регіональних соціальноекономічних системах)
спостерігаються такі зміни, як істотне збільшення
частки підприємств і організацій недержавного сек
тора, розвиток сфери нематеріального виробницт
ва, інфраструктури ринку, що призвело до розвитку
механізму міжрегіональної конкуренції. В роботі
ставиться завдання визначити концептуальні осно
ви та інструментарій державного управління соціаль
ноекономічним розвитком регіонів.

РЕЗУЛЬТАТИ
З огляду на посилення ролі обласних центрів у
загальноекономічному розвитку вони і надалі про
довжуватимуть значною мірою визначати характер
подальшої територіальної диференціації соціально
економічного становища в країні (динаміка економ
ічного зростання у великих міських агломераціях
пришвидшить міграційний рух із сільських населених
пунктів та малих міст з обмеженим потенціалом роз
витку).

Події, що відбулися з початку 2014 року на те
риторії півострова Крим та у південносхідних регі
онах України, є наслідком прорахунків та недоліків
державної внутрішньої та зовнішньої політики, в
тому числі і політики регіонального розвитку [1].
Система державного управління регіоном повин
на передбачати формування регіональної політики
як стратегії його подальшого, постійного, динаміч
ного соціальноекономічного розвитку. В цілому, за
рубіжний досвід державного управління і формуван
ня стратегій розвитку соціальноекономічного роз
витку регіонів передбачає в основному використан
ня таких типів політики: перший вид — це вирівню
вання рівнів соціальноекономічного розвитку регі
онів, як правило, реалізується на основі надання
фінансової підтримки відстаючим регіонам; другий
тип політики, навпаки, передбачає підтримку регіонів
з високим інвестиційним та економічним потенціа
лом, для такого виду політики характерно виявлен
ня регіонів, які є локомотивами економічного зрос
тання країни, і які, в кінцевому підсумку, призводять
до поступового підйому соціальноекономічного
рівня відсталих регіонів.
Таким чином, однією із стратегічних цілей дер
жавного управління соціальноекономічним розвит
ком регіону є залучення і раціональний розподіл
фінансових ресурсів, виявлення точок економічно
го зростання (галузей"локомотивів"), необхідних
для подальшого соціальноекономічного розвитку
регіону та підвищення якості життя його населення.
Для такого державного управління, на нашу думку,
необхідним є дотримання наступних основних умов:
— розробляються і впроваджуються регіональні
стратегії соціальноекономічного розвитку та по
точ ні у п ра в лінс ь кі ріше ння, які пов инні бу ти
найбільш раціональними за обраними критеріями
досягнення довгострокових цілей, а в кращому ви
падку, оптимальними;
— фактичні результати реалізації стратегічних
цілей повинні збігатися з прогнозованими величина
ми критеріїв досягнення цих цілей в межах встанов
лених інтервалів;
— необхідно розробляти адекватні існуючим ук
раїнським регіональним умовам методи і методики
оцінки рівня соціальноекономічного розвитку регі
онів.
До основних чинників, які сприяють підвищенню
якості життя населення відносяться: розвиненість
соціальної інфраструктури, позитивна динаміка де
мографічних процесів, ефективне використання ре
сурсів. Для досягнення оптимального рівня соц
іального розвитку необхідно вирішення стратегічних
завдань. Соціальна сфера розглядається як сфера
послуг держави, бізнесу і громадських формувань
щодо забезпечення високого рівня життя населен
ня.
Для забезпечення соціального розвитку регіонів
необхідно:
— стабілізувати чисельність населення і створи
ти умови для її подальшого зростання;
— підвищити якість життя і збільшити її очікува
ну тривалість;

137

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
— зменшити відмінності в якості життя міських і
сільських жителів;
— удосконалити соціа льну інфраструк туру
відповідно до потреб розвитку інноваційного сусп
ільства;
— поліпшити екологічну ситуацію в містах та
сільських територіях;
— підвищити ефективність державного управлі
ння в соціальній сфері.
Розвиток соціальної сфери передбачає реаліза
цію мети демографічної політики на території регі
онів — створення умов для стабілізації чисельності
населення і його подальшого розширеного відтво
рення. Крім цього, реалізація соціальних потреб на
селення регіонів пов'язана з основною метою роз
витку ринку праці і полягає в забезпеченні ефектив
ного використання робочої сили, а також підвищен
ня якості функціонування ринку праці за рахунок
розвитку його інфраструктурної складової. Дієвість
системи розвитку освіти так само пов'язана з реалі
зацією соціальної політики на території регіону.
Мета розвитку системи освіти — забезпечення впро
вадження сучасної моделі освіти, що дозволяє сфор
мувати рівень людського капіталу в регіонах, що
відповідає вимогам інноваційного розвитку еконо
міки, сучасним потребам суспільства і кожного гро
мадянина.
Наявність розвиненої охорони здоров'я дозво
ляє забезпечити зростання здорового населення
регіону. І дуже важливим моментом є те, що за
безпечення якісними послугами охорони здоров'я
практично у кожної людини стоїть на першому
місці при виборі їм місця проживання. Стратегіч
ною метою розвитку системи охорони здоров'я є
формування системи, що забезпечує реальну дос
тупніс ть кваліфік ованої медичної допом оги та
підвищення ефективності медичних послуг, зрос
тання їх видів і високу якість, яке повинно відпов
ідати передовим досягненням медичної науки. Роз
виток системи охорони здоров'я передбачає реа
лізацію пріоритетних напрямів у сферах фізичної
культури і спорту. Таким чином, соціальна скла
дова представлена безліччю компонентів, реаліза
ція яких дозволяє підвищити якість життя населен
ня в регіонах.
У Державній стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року, яку було затверджено поста
новою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р.
№ 385, визначено, що на сьогодні розвиток України
та її регіонів здійснюється під впливом геополітич
них та внутрішніх викликів зростання відкритості
економіки, що вимагає змін у підходах до стратегіч
ного розвитку регіонів України та визначення цілей
державної політики регіонального розвитку на пер
спективу. У зв'язку із змінами у соціальноекономі
чному розвитку держави, міжнародній економіці
внаслідок глобальної кризи виникла потреба у ско
роченні переліку пріоритетів регіонального розвит
ку з метою концентрації фінансових ресурсів на ос
новних завданнях, які матимуть системний та довго
строковий вплив на розвиток регіонів та національ
ної економіки в цілому.
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Територіальна соціальноекономічна інтеграція
і просторовий розвиток передбачає такі операційні
цілі: виконання завдань і здійснення заходів, спря
мованих на вирішення актуальних проблемних пи
тань Донецької та Луганської областей, Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя; забезпечення
комфортного та безпечного життєвого середовища
для людини незалежно від місця її проживання; роз
виток міжрегіонального співробітництва.
Виконання завдань і здійснення заходів, спрямо
ваних на вирішення актуальних проблемних питань
Донецької та Луганської областей, Автономної Рес
публіки Крим та м. Севастополя, забезпечуватиметь
ся шляхом: відновлення безпеки життєдіяльності та
економічна реабілітація Донецької та Луганської об
ластей розроблення та реалізаціъ із залученням
міжнародної допомоги комплексної Державної
цільової програми щодо відновлення мирного жит
тя, стабілізації ситуації та розвитку економіки в До
нецькій та Луганській областях [1].
Заходи державного управління соціальноеконо
мічним розвитком регіонів мають розроблятися як
на короткострокову, так і середньострокову і дов
гострокову перспективи. Довгострокові перспек
тивні напрями соціальної підтримки населення вклю
чає наступні пріоритетні напрями: мінімізація нега
тивних наслідків бідності, зменшення соціальної не
рівності і формування стійких, стабільних умов для
самореалізації особистості та сім'ї [2, с. 65].
Напрями роботи органів державної влади по
винні бути орієнтовані на розвиненість регіональної
інфраструктури в сукупності: поліпшення доступ
ності та підвищення пропускної спроможності транс
портної інфраструктури, розвиток електроенерге
тичної і телекомунікаційної інфраструктури, підви
щення ефективності використання енергії та розви
ток енергозбереження.
Пріоритетним напрямом соціальноекономічно
го розвитку регіону є і створення кредитнофінан
сової інфраструктури, що забезпечує розвиток
фінансової сфери для реалізації основних пріори
тетних напрямів розвитку регіонів як конкурентосп
роможних високотехнологічних регіонів. Метою роз
витку фінансового сектора є вихід регіону на стан
дарти добробуту, які відповідають стандартам роз
винених країн світу, що потребують розробки ефек
тивних схем довгострокового планування сімейних
бюджетів, розвиток інструментів заощадження, спо
живчого кредитування, а також інноваційних розра
хункових інструментів, включаючи сучасні системи
інтернетбанкінгу, електронних платіжних систем, ін
тернетплатежів, безконтактних платежів та мобіль
ного банкінгу. Все це дозволить поліпшити якість
життя населення.
Ключовим фактором у забезпеченні ефективно
го соціальноекономічного розвитку регіону є ефек
тивність державного управління. З цього аспекту
реалізуються адміністративні реформи і програми
реформування регіональних фінансів, що передба
чають нові механізми адміністративного регулюван
ня, програмноцільове управління та бюджетування.
Для того, щоб підвищити якість управління соціаль
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ноекономічним розвитком регіонів, органам дер
жавного управління необхідно провести:
— оптимізацію функцій органів виконавчої влади;
— формування системи моніторингу для оцінки
ефективності діяльності як регіональних органів вла
ди, так і місцевого самоврядування;
— оцінку якості надання державних послуг;
— впровадження механізму проектного управл
іння в органах влади;
— заходи щодо розвитку державноприватного
партнерства;
— впровадження системи аутсорсингу адмініст
ративноуправлінських процесів;
— реформування та підвищення ефективності
системи закупівель для державних потреб;
— розробку заходів щодо ефективної взаємодії
органів влади з населенням з питань розвитку регіо
ну.
Для того, щоб всі перераховані вище завдання
були вирішені, регіональні органи влади повинні
ефективно використовувати існуючі, а також залу
чити і нові сформовані інститути та інструменти роз
витку.
Регіональне управління являє собою об'єднану
сукупність принципів, функцій, форм і методів, які
системно впливають на соціальноекономічні проце
си, що відбуваються в регіоні, спрямовані на коор
динацію всієї господарської діяльності, реалізацію
існуючого потенціалу, модернізацію економічної та
соціальної сфери регіону, спрямовані на підвищен
ня якості життя населення відповідно до сучасних
суспільних потреб з урахуванням територіальних
факторів і локальних особливостей. В цілому, для
того, щоб державне управління соціальноекономі
чним розвитком регіону було ефективним необхід
на наявність механізму управління. Механізм дер
жавного управління соціальноекономічним розвит
ком регіону — це цілеспрямовані дії органів держав
ної влади на рівні регіону, які визначаються проце
дурної послідовністю в рамках реалізації процесів
прямого і непрямого впливу на умови життєдіяль
ності всього регіонального співтовариства через
використання відповідних методів та інструментів,
які забезпечують підвищення ефективності регіо
нальної економіки в цілому.
Доцільним є формування системи державного
управління соціальноекономічним розвитком регі
ону з урахуванням особливостей регіонального роз
витку в сучасній економіці і виявлених закономірно
стей на основі таких принципів: збалансованість;
наукова обгрунтованість; стратегічність; інновацій
ність; мобільність; субсидіарність; забезпеченість;
конкурентоспроможність; цілісність. Перераховані
вище принципи дозволять більш повно врахувати
сучасні уявлення, а також тенденції та процеси, ак
туальні для вітчизняної теорії і практики управлін
ня, з метою підвищення ефективності управління
регіоном.
Ключовим завданням системи державного управ
ління соціальноекономічним розвитком регіону є
цілісність використання функцій, відносин, стану і
взаємодії всіх структурних складових через досяг

нення внутрішньої узгодженості системи в цілому,
що обумовлює ефективність управління нею.

ВИСНОВКИ
Головною метою державного управління соц
іальноекономічнім розвитку регіону є підвищення
рівня задоволення соціальноекономічних потреб
населення, що проживає на конкретній території на
основі комплексного розвитку. Для того, щоб дер
жавне управління соціальноекономічним розвитком
регіону було чітким і грамотним необхідна наявність
механізму управління. Крім цього, має бути розроб
лене методичне забезпечення процесу державного
управління соціальноекономічним розвитком регі
ону, що дозволить ефективно приймати рішення і
проводити моніторинг їх виконань.
Виникає необхідність розробки методологічних ас
пектів формування і реалізації стратегії розвитку регіо
ну, які дозволять підвищити ефективність функціонуван
ня соціальноекономічних систем регіонального рівня.
При формуванні та реалізації стратегії розвитку регіо
ну в першу чергу повинно бути досягнуто узгодження
інтересів суб'єктів, що є учасниками процесу регіональ
ної стратегії розвитку. Крім цього, слід врахувати спе
цифіку функціонування регіону як соціальноекономіч
ної системи в умовах інтенсифікації розвитку інформа
ційного суспільства.
Тому для ефективного соціальноекономічного
розвитку регіонів України необхідно розробляти
стратегії їх розвитку на основі сценарного підходу,
якісно і кількісно оцінюючи і враховуючи всі екзо
генні та ендогенні фактори. Тим важливішими в цих
умовах є наукові дослідження, в яких робляться
спроби створити науковометодичний інструмен
тарій оцінки стану соціальноекономічних процесів
і систем управління ними та обгрунтування стратегії
соціальноекономічного розвитку регіонів України з
використанням нового інструментарію.
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