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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні в Україні виникає необхідність державного

регулювання економіки всіх регіонів з урахуванням їх особ�

ливостей, диспропорцій у розвитку, дисбалансу ресурсно�

го забезпечення. Актуалізація державного управління обу�

мовлене проявами саморегулювання територій та пошуком

нових ефективніших варіантів регулювання господарських

процесів у регіонах. Метою державного регулювання еко�

номіки стає не втручання в економіку, а стимулювання

стійкого економічного розвитку. Чисельні реформації, які

зараз відбуваються, змінюють роль держави у господарсь�

ких процесах та створюють умови для розвитку регіонів.

Тому виникає необхідність у науковому дослідженні особ�

ливостей державного управління на мезорівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
І ДОСЛІДЖЕНЬ

Державне регулювання, його принципи та особли�

вості на мезорівні вивчалися багатьма вітчизняними і за�

рубіжними вченими, зокрема Калетнік Г.М., Мазур А.Г.,

Кубай О.Г., Ясько Ю.І., Євмєшкіна О.Л., Жаворонкова Г.В.,

Кірєєва Е.А., Олійник В., Варналій С. та інші. Але досі

залишаються невизначеними ключові завдання держав�

ного регулювання на регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державна влада повинна забезпечувати і підтриму�

вати економічну, соціальну й політичну стабільність у

кожному регіоні, гарантувати їх ефективну взаємодію.

Основні параметри регіонального розвитку задаються

центром у вигляді законодавчих і нормативних актів. Це
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стосується порядку й механізму приватизації, ціноутво�

рення, податкової політики тощо. Центр виробляє єдину

науково�технічну політику, яка має бути основним чин�

ником стабілізації економіки в регіонах, сприяти фор�

муванню інтелектуального й кадрового потенціалу,

особливо у сфері фундаментальної науки.

Суб'єктами державного регулювання економічного

розвитку регіону є: Верховна Рада України, Президент

України, Кабінет Міністрів України і державні адміністрації

(обласні, районні та міські держадміністрації), які фактич�

но є інструментом центральної влади щодо реалізації пол�

ітики державного регулювання економічного розвитку на

місцях та забезпечують реалізацію законів України, указів

Президента України, постанов ВРУ, КМУ, рішень відпові�

дних представницьких органів регіонального самовряду�

вання. Об'єктом виступає власне економіка регіону

(підприємства, організації, установи усіх форм власності,

що розташовані на території регіону, комунально�побуто�

ве господарство, зовнішньоекономічні зв'язки та інші со�

ціально�економічні явища і процеси в регіоні).

Органами управління і регулювання у сфері форму�

вання продовольчої безпеки є Кабінет Міністрів Украї�

ни, центральний орган виконавчої влади з питань аграр�

ної політики та продовольства, центральний орган ви�

конавчої влади з питань економічного розвитку і

торгівлі, центральний орган виконавчої влади з питань

охорони здоров'я, які здійснюють контроль та коорди�

націю діяльності усіх центральних та місцевих органів

виконавчої влади щодо питань, пов'язаних із формуван�

ням продовольчої безпеки України. Органи виконавчої

влади проводять єдину державну політику в сфері про�
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довольчої безпеки, розробляють та ре�

алізують загальнонаціональні та регіо�

нальні стратегії і цільові програми фор�

мування продовольчої безпеки, забезпе�

чують управління державними продо�

вольчими резервами, контролюють

відповідність якості харчових продуктів

та продовольчої сировини стандартам,

організують моніторинг продовольчої

безпеки держави і її регіонів, підтриму�

ють наукові дослідження у вказаній

сфері, виконують інші функції, спрямо�

вані на формування національної продо�

вольчої безпеки [1].

Державне регулювання економічно�

го розвитку регіону здійснюється за до�

помогою інструментів реалізації регіо�

нальної політики: системи прогнозів,

індикативних планів і програм, законо�

давчої бази, грошово�кредитної системи, фіскальної

системи, приватизації державної власності, інвестицій,

інновацій, держзакупівель.

На рівні регіону державна політика здійснюється

шляхом:

— вибору пріоритетів та обгрунтування стратегії

розвитку довготермінових та поточних прогнозів соці�

ально�економічного розвитку регіону;

— формування бюджету регіону (області); коорди�

нації роботи місцевих органів влади під час вирішення

міжрегіональних питань;

— забезпечення охорони навколишнього середо�

вища та раціонального природокористування;

— вирівнювання рівня життя населення адміністра�

тивно�територіальних одиниць регіону; створення висо�

корозвинутої соціальної інфраструктури;

— розвитку й управління рекреаційним господар�

ством;

— регулювання споживання енергоресурсів на те�

риторії;

— заохочення іноземного капіталу та інше [2].

Основними елементами системи державного регу�

лювання економіки є: суб'єкти та об'єкти, цілі, форми і

методи, механізм та інструменти, соціально�економічні

результати (рис. 1).

До основних напрямів створення ефективного еко�

номіко�організаційного механізму регіонального управ�

ління належать:

— відновлення соціального статусу регіону як основ�

ного об'єкта управління економічним та соціальним роз�

витком території;

— прийняття правових основ політики на регіональ�

ному рівні, які закріплюють за центральними органами

влади тільки ті функції, що не можуть бути делеговані

регіонам (зовнішня політика, оборона країни, націо�

нальний банк та фінансова система, науково�технічна

політика і фундаментальна наука, розподіл централь�

них капітальних вкладень тощо);

— передача управління державним майном на ре�

гіональний рівень, щоб підвищити відповідальність за

його ефективне функціонування;

— визначення поля спільної дії (вища освіта, пен�

сійна система тощо), з якого центральна влада приймає

основні положення, а місцева влада на їх основі роз�

робляє свої правові акти;

— надання права обласним (районним) державним

адміністраціям та виконкомам міських рад використо�

вувати не менше 70% власних доходів зі сформованих

відповідною радою регіональних бюджетів [4].

На сучасному етапі розвитку більшість держав світу

здійснюють управління на основі теоретичних розробок

сучасної економічної теорії, яка відводить державним орга�

нам роль гаранта закону та арбітра у вирішенні господарсь�

ких проблем та суперечок. Основними положеннями еко�

номічної теорії щодо визначення ролі та місця державного

управління у господарському житті країни є такі:

— децентралізація управлінського процесу. Пере�

несення центру ваги у прийнятті життєвоважливих рі�

шень для забезпечення ефективного господарювання

суб'єктів підприємництва на регіональний рівень;

— підвищення дієвості та ініціативності регіональ�

них управлінських структур, включаючи розподіл повно�

важень між регіональними органами державної вико�

навчої влади та місцевого самоврядування з наданням

першочергового значення останнім;

— формування державної економічної політики за

ініціативою знизу, від регіональних та місцевих пріори�

тетів до загальнодержавних інтересів;

— активізація зовнішньоекономічної діяльності

підприємств на основі формування децентралізованої

системи вибору зовнішньоекономічних інтересів і дивер�

сифікації міжнародних економічних зв'язків регіонів [5].

Як видно, більшість окреслених пунктів торкають�

ся регіонального рівня державного управління, насам�

перед, щодо підвищення їх ролі та дієвості на етапі фор�

мування ринкових відносин. Такі положення успішно ви�

користовували майже всі постсоціалістичні держави

Центральної та Східної Європи, забезпечивши собі

добрі передумови для реорганізації управлінських сис�

тем та адаптації їх до умов держав Європи та світу.

Управління регіональною продовольчою безпекою

можливо здійснювати на основі використання та запо�

зичення інструментів світового досвіду (табл. 1) [6].

Проведений аналіз зарубіжного досвіду дозволяє

сформулювати основні напрямки та принципи розподі�

лу повноважень між центральними органами управлін�
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Рис. 1. Елементи системи державного регулювання
економіки

Джерело: [3].
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ня держави і регіональними органами, а також принци�

пи створення ефективного економіко�організаційного

механізму регіонального управління, а саме:

— відновлення соціального статусу регіону як основ�

ного об'єкта управління економічним та соціальним розвит�

ком території;

— прийняття правових основ політики на регіональ�

ному рівні, які закріплюють за центральними органами

влади тільки ті функції, що не можуть бути делеговані

регіонам (зовнішня політика, оборо� на країни, націо�

нальний банк та фінансова система, науково�технічна

політика і фундаментальна наука, розподіл централь�

них капітальних вкладень тощо);

— передача управління державним майном на ре�

гіональний рівень, щоб підвищити відповідальність за

його ефективне функціонування;

— визначення поля спільної дії (вища освіта, пенсій�

на система тощо), з якого центральна влада приймає

основні положення, а місцева влада на їх основі роз�

робляє свої правові акти;

— надання права обласним (районним) державним

адміністраціям та виконкомам міських рад використо�

вувати не менше 70% власних доходів зі сформованих

відповідною радою регіональних бюджетів [9].

На нашу думку, регіональне управління є специфіч�

ним, стосується стратегічного плану економічного роз�

витку не тільки певної території, але й впливає на націо�

нальний рівень економіки. Тому особливу увагу необ�

хідно звернути на завдання органів влади (зокрема

місцевих рад та адміністрацій відповідного рівня), які

забезпечують динамічну стійкість економічного розвит�

ку регіону:

— створення управлінської системи регіонального

розвитку;

— знаходження можливостей стимулювання й

підтримування, впровадження прогресивних управлінсь�

ких технологій, інтенсивне використання комп'ютерних

технологій і засобів інформатизації;

— постійне адаптування власної управлінської сис�

теми до вимог забезпечення стійкого розвитку регіону,

гнучкого реагування системи до мінливості умов зовні�

шнього та внутрішнього середовища [10].

Відповідно до основних завдань, вся економічна

діяльність на рівні державного апарату та за допомогою

управлінських заходів (прогнози, стратегічні плани тощо)

в регіонах повинна формувати чіткі управлінські рішен�

ня на основі моніторингу ресурсного потенціалу, аналізу

структури господарства і рівня розвитку, що безпосеред�

ньо впливає на розвиток економіки України.

Ця обставина визначає значущість економіки ре�

гіону в сучасних умовах, потребу сприяти її розвитку на

всіх рівнях державного управління, тобто вивчення і

визначення стратегії соціально�економічного регіональ�

ного розміщення продуктивних сил, розвитку відповід�

них галузей економіки, найважливіших природно�еко�

номічних, демографічних та екологічних особливостей,

а також міжрегіональних, внутрішньо�регіональних і

міждержавних економічних зв'язків [11].

Одним із завдань регіональної політики є форму�

вання інституту місцевого самоврядування. Місцеві орга�

ни влади несуть відповідальність за збереження, відтво�

рення та раціональне використання природних ресурсів,

охорону навколишнього середовища і, виходячи з особ�

ливостей природних умов на своїй території, розроб�

Таблиця 1. Світовий досвід управління продовольчою безпекою

Джерело: [7; 8].

Країни 
(спільноти) Механізми управління продовольчої безпеки Економічний та соціальний ефект  

запровадження таких заходів 
США Програма підтримки фермерів «Стабілізація доходів», до 

якої входять програми «Державна підтримка цін», 
«Страхування врожаю», «Сільськогосподарський 
кредит». Закупівля надлишків сільськогосподарської 
продукції. Продовольча допомога незахищеним верствам 
населення. Суворий контроль якості на основі 
законодавства 

Утримання закупівельних цін і гарантування дохідності 
сільськогосподарського виробництва. 
Забезпечення доступу до харчування пенсіонерів, 
безробітних. Підтримання стабільності цін на 
сільськогосподарську продукцію 

ЄС Біла Книга Продовольчої безпеки (White Paper on Food 
Safety). Фінансова підтримка сільгоспвиробників, 
виплачується з урахуванням площі сільгоспугідь та 
поголів’я худоби 

Системні заходи щодо поліпшення продовольчої 
безпеки, контроль за оборотом продовольства на основі 
принципу «від ферми до обіднього столу» 

Японія Державне регулювання цін, зовнішньоторговельне 
регулювання, регулювання продовольчого ринку, 
структурні програми 

Захист національного товаровиробника, незалежність 
від імпортної продукції 

Мексика Субсидування продовольства для малозабезпечених 
верств населення 

Забезпечення доступності харчування для усіх верств 
населення 

Китай Регулювання цін. 
Система страхових запасів продовольства 

Підтримка сталого рівня цін на продовольство, 
доступність продовольства для населення 

Індія 
Субсидії на добрива, 
 електроенергію і поливну воду 

Розширення виробництва продуктів 
 харчування. Підвищення здатності уряду ефективно 
боротися з неврожаями 

Кенія 
Страхування сільськогосподарського виробництва на 
основі «Індексу страхових виплат на основі погоди» з 
посиланням на локальний індекс опадів 

Видача компенсацій, що не пов’язані із фактичними 
втратами, а є превентивним заходом, що дозволяє 
зберегти врожаї та худобу 

Ефіопія 

Виробнича програма забезпечення населення
  

Створення корисного суспільного ефекту за рахунок 
використання фізичної праці, забезпечення їжею та 
готівкою бідних людей. Розширення інфраструктури та 
підвищення дохідності сільськогосподарського 
виробництва 

Єгипет 
Камбоджі, 
Індія, Індонезія 

Цільові субсидії на продукти харчування Збільшення споживання їжі, особливо серед громадян з 
низьким рівнем доходів. Адміністративно простіше, ніж 
інструменти, як-от перерозподіл доходів або 
громадських робіт 
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ляють і здійснюють місцеву політику природокористу�

вання [12].

В умовах перехідної економіки кожний регіон в ме�

жах своїх можливостей намагається адаптуватися до

нових обставин, звести до мінімуму найбільш гострі про�

яви кризи або, що найменше, компенсувати неминучі

збитки в своєму колишньому благоустрої. Отже, ситуа�

цію, що склалася на сьогоднішній день, можна випра�

вити через розробку та якнайскоріше впровадження

стратегічно виваженої державної політики на регіональ�

ному рівні, яка базується на принципах сучасного стра�

тегічного менеджменту. Для цього необхідно забезпе�

чити моніторинг економічної політики регіональних

органів влади та показників регіональної економіки для

об'єктивного визначення проблем, потреб та перспек�

тив розвитку, на основі аналізу яких буде створена кон�

цепція регіональної економічної політики України.

У Законі України "Про продовольчу безпеку" про�

писані основні принципи та завдання держави у форму�

ванні продовольчої безпеки, які полягають у:

— фізичній та економічній доступності якісних та

безпечних харчових продуктів для всіх категорій насе�

лення в кількості, що необхідна для активного і здоро�

вого життя;

— гарантуванні продовольчої незалежності держави;

— пріоритетності доступу всіх категорій населення

країни до харчових продуктів вітчизняного виробницт�

ва;

— економічної обгрунтованості загальнодержавних

потреб, пов'язаних із забезпеченням країни продоволь�

ством, достатність та стабільність запасів продовольства;

— своєчасності та адекватності заходів щодо фор�

мування продовольчої безпеки реальним і потенційним,

внутрішнім і зовнішнім загрозам;

— забезпеченні інтересів України у системі міжна�

родної продовольчої безпеки в умовах економічної

інтеграції і глобалізації;

— інформаційного забезпечення та узгодженість

дій органів державної влади щодо стану продовольчої

безпеки.

Основними завданнями держави у сфері формуван�

ня продовольчої безпеки є:

— забезпечення стійкої фізичної та економічної

доступності харчових продуктів;

— дотримання високого рівня якості та безпеки хар�

чових продуктів і сільськогосподарської сировини;

— динамічний розвиток усіх галузей аграрного сек�

тора економіки держави, забезпечення високого рівня

їх конкурентоспроможності;

— гарантування продовольчої незалежності держави;

— підтримання стабільності вітчизняного продо�

вольчого ринку, зокрема шляхом формування страте�

гічних запасів основних харчових продуктів;

— здійснення активної зовнішньоекономічної діяль�

ності;

— запобігання внутрішнім та зовнішнім загрозам про�

довольчої безпеки, мінімізація їх негативних наслідків;

— формування здорового типу харчування населен�

ня [1].

Щодо мезорівня, то до основних функцій та типо�

вих завдань регіонального органу управління належать

такі:

1) у складі функції планування:

— стратегічне та поточне планування діяльності;

— розробка та затвердження програм економічно�

го і соціального розвитку;

— здійснення прогнозу розвитку; планування діяль�

ності підприємств, які належать до комунальної влас�

ності;

— планування діяльності закладів освіти, охорони

здоров'я, культури і спорту, які належать територіаль�

ним громадам;

— складання та затвердження обласних та місце�

вих бюджетів;

— складання планів використання природних ре�

сурсів регіонального значення;

— складання балансів матеріальних, фінансових,

трудових ресурсів, необхідних для управління соціаль�

но�економічним розвитком відповідної території;

2) у складі функції організації:

— забезпечення збалансованого комплексного соці�

ально�економічного розвитку населення;

— організація виконання програм соціально�еконо�

мічного розвитку;

— забезпечення ефективного використання при�

родних, трудових, фінансових ресурсів;

— організація зовнішньоекономічної діяльності;

— організація управління соціальною сферою; ор�

ганізація роботи житлово�комунального господарства;

— забезпечення виконання наповнення бюджету та

фінансування видатків з нього;

— організація зв'язків з громадськістю та засоба�

ми масової інформації;

3) у складі функції мотивації:

— створення сприятливого соціально�психологічно�

го клімату в колективах регіону;

4) у складі координаційної функції:

— здійснення впливу на процеси соціально�еконо�

мічного розвитку;

— збереження впливу на процеси ефективного ви�

користання усіх видів ресурсів;

— сприяння впровадженню програм економічного

і соціального розвитку, програм працевлаштування, та

соціального захисту населення;

— у складі контролюючої функції:

— здійснення контролю за використанням ре�

сурсів, діяльністю підприємств комунальної власності,

за фінансовою діяльністю та розрахунковими опера�

ціями;

— забезпечення дотримання норм природоохорон�

ного законодавства та охорони праці;

— складання звітів про хід та результати виконан�

ня програм економічного і соціального розвитку тощо

[5].

Отже, на державному рівні регулювання економіч�

ного розвитку регіону одним із ключових завдань є

формування стратегії розвитку регіонів, вагомим меха�

нізмом забезпечення територіальної цілісності, подо�

лання диспропорцій, вирішення економічних, політич�

них і соціальних проблем та стабільності в державі.

Питання розвитку і взаємодії регіонів є надзвичайно

актуальними для України, адже відсутність обгрунтова�

ної політики регіонального розвитку держави може при�

звести до зростання диспропорцій.
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ВИСНОВКИ
До основних функцій та типових завдань державно�

го регулювання економічного розвитку на мезорівні на�

лежать такі: стратегічне, тактичне та поточне планування

розвитку; розробка, затвердження та впровадження про�

грам економічного і соціального розвитку; прогнозуван�

ня розвитку регіону, ефективне та раціональне викорис�

тання природних, виробничих і людських ресурсів. Го�

ловною метою державного регулювання розвитку регі�

онів є гармонійне поєднання інтересів держави та її рег�

іонів, оскільки економіка країни є складною ієрархічною

системою, де елементи — нерівномірно розподілені за

територією та ресурсами регіони. Державна політика

повинна враховувати особливості регіонів, рівномірно та

ефективно розподіляти ресурси, погоджувати програми

та стратегії розвитку з урахуванням географії території,

його населення, сфери виробництва та АГК, ресурсного

потенціалу, сталих традицій.
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