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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
На державному рівні проголошено, що регулювання

соціально(економічного розвитку регіонів належить до пріо(

ритетних завдань державного управління, є одним із клю(

чових питань у процесі становлення нової моделі соціально

орієнтованої ринкової економіки в Україні, вагомим меха(

нізмом забезпечення територіальної цілісності та стабіль(

ності в державі. Однак на разі відсутність обгрунтованої

політики регіонального розвитку держави призводить до

зростання територіальних диспропорцій та загострення

економічних, політичних і соціальних проблем. Вищезазна(

чена актуалізує пошук, розробку і впровадження в практи(

ку нових механізмів державного регулювання соціально(

економічного розвитку регіонів, застосування адекватних

методів управління регіональним розвитком.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Необхідність модернізації економіки України потре(

бує сьогодні пошуку нових форм регіонального соціаль(

но(економічного розвитку, які б не тільки враховували

економічну, соціальну, екологічну, культурну специфі(

ку окремих регіонів, але й забезпечували поєднання

економічного зростання з покращенням якості життя

людей. Беззаперечно, відповідні трансформаційні про(

цеси вимагають наукового переосмислення форми і сут(

ності державного управління, зокрема вироблення інно(

ваційних підходів до державного регулювання соціаль(

но(економічного розвитку регіонів України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Аналізуючи сучасний стан соціально(економічного ре(

гіонального розвитку в нашій державі, теоретичні та прак(
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тичні підходи до визначення основних завдань в управлінні

регіональним розвитком можна сказати, що в державному

управлінні регіональним розвитком на сьогодні існує знач(

ний ряд проблем, вирішення яких має стати одним із чин(

ників стабілізації ситуації в нашій державі та формування

умов для подальшого розвитку регіонів та країни в цілому.

З метою забезпечення ефективного державного

управління соціально(економічними процесами в ре(

гіоні, для вирішення стратегічних завдань перш за все

необхідна розробка довгострокового плану дій, котрий

має погоджувати різні елементи державної економічної

та соціальної політики з ресурсними і фінансовими мож(

ливостями регіону.

Відповідно до сучасних реалій соціально(еконо(

мічного розвитку регіонів ми пропонуємо сконцентру(

вати увагу на таких пріоритетах.

Перший пріоритет повинен концентруватися на ство(

ренні оптимальних умов, які б надавали регіонам мож(

ливість розкрити свій потенціал і ефективно скористати(

ся конкурентними перевагами регіональної економіки.

Другий пріоритет має містити завдання і заходи, спря(

мовані на недопущення поглиблення регіональних дисп(

ропорцій та створення інфраструктури задля співпраці

різних регіонів України в рамках конкретних проектів.

Третій пріоритет повинен окреслювати необхідність

створення бази для реалізації ефективної регіональної

політики — механізмів та інструментів державного

управління регіональним розвитком, які б відповідали

вимогам часу.

Для ефективного регіонального соціально(еконо(

мічного розвитку варто чітко визначити фактори котрі

сприяють підвищенню його конкурентоспроможності [2].
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Для цього потрібне проведення спеціального дослідження

або діагностики з метою вибору й оцінки таких факторів

конкурентоспроможності, що показують наявність у тери(

торії певних властивостей, затребуваних або особливо

важливих для споживача при рішенні питання про розмі(

щення виробництв, переміщенні вантажу або відвідуванні

даного місця. На початковому етапі аналізу території вар(

то використовувати маркетингову "метрику", що відобра(

жає стандартизовану вибірку основних показників марке(

тингових аспектів життєдіяльності території. При прове(

денні діагностики крім традиційних інструментів маркетин(

гу, як(от SWOT(Аналіз, PEST(аналіз, портфельний аналіз

тощо, виправдане використання моделювання [1]. При

цьому досліджувана територія описується системою фак(

торів різної природи, взаємозв'язків між ними й початко(

вими тенденціями зміни. У процесі моделювання можли(

ве відстеження так званих "цільових факторів", що є сво(

го роду індикаторами соціально(економічного розвитку,

наприклад, "інвестиційна привабливість", "соціальна на(

пруженість" або "якість життя населення" [4].

У рамках стратегічної цілі стосовно підвищення кон(

курентоспроможності регіонів державна політика ре(

гіонального розвитку має бути спрямованою на реалі(

зацію таких операційних завдань: підвищення ролі та

функціональних можливостей міст у подальшому роз(

витку регіонів; створення умов для поширення позитив(

них процесів розвитку міст на інші території, розвиток

сільської місцевості; підвищення ефективності викори(

стання внутрішніх чинників розвитку регіонів.

Відтак посилення конкурентоспроможності регіонів

передбачається здійснити за рахунок: створення на регіо(

нальному рівні ефективних господарських структур, оріє(

нтованих на інтенсифікацію використання регіонального

потенціалу; розбудови та модернізації інфраструктури;

забезпечення в усіх регіонах України сприятливих умов для

залучення інвестицій, рівних умов для конкуренції міст на

ринку інвестицій, особливо стратегічних прямих інозем(

них інвестицій, що приносять високу додану вартість; роз(

витку інноваційної інфраструктури (бізнес(інкубаторів,

центрів трансферту технологій); впровадження сучасних

форм міжтериторіальної економічної інтеграції та коопе(

рації для спільного освоєння ресурсів і комплексного роз(

витку територій, запровадження механізму укладання угод

про співпрацю між регіонами; розширення участі гро(

мадськості у вирішенні питань розвитку територій, забез(

печення відкритості інформації, налагодження прозоро(

го моніторингу соціально(економічного розвитку тери(

торій; об'єднання зусиль і забезпечення відповідальності

громадськості, влади та бізнесу у сфері реалізації проектів

регіонального розвитку.

Результатом заходів, здійснених для досягнення

даної цілі, буде підвищення рівня розвитку регіонів, їх

економічної активності, формування економіки на більш

досконалій технологічній основі.

Запобігання зростанню диспропорцій, котрі гальму(

ють соціально(економічний розвиток регіонів, потрібно

забезпечувати шляхом виконання наступних завдань.

По(перше, підвищення узгодженості політики стиму(

лювання розвитку "точок зростання" та підтримки еко(

номічно менш розвинутих та депресивних територій

регіонів: надання державної підтримки суб'єктам гос(

подарювання, що створюють "точки зростання" (індус(

тріальні парки) та ареали розвитку, розв'язують пробле(

му зайнятості населення, формують дiєвi стимули для

активiзацiї економічної iнiцiативи, розвитку підприєм(

ництва на мiсцевому рiвнi; запровадження і використан(

ня різноманiтниx iнструментiв та меxанiзмiв стимулю(

вання місцевого економічного розвитку (кластерiв,

національних проектів, меxанiзмiв державно(приватно(

го партнерства тощо), утворення нових підприємств, що

орієнтуються на місцеві джерела сировини, забезпечу(

ють насамперед потреби внутрішнього ринку; розширен(

ня сфери дії фiнансових інструментів стимулювання

мiсцевого економiчного розвитку (інвестиційних

субвенцiй, бюджету розвитку в складі місцевого бюдже(

ту, філій банків); надання цільової фінансової підтримки

розвитку малих міст шляхом передбачення в державно(

му бюджеті субвенції з державного бюджету безпосе(

редньо міським бюджетам малих міст; розроблення та

реалізація спеціальних державних програм відновлення

економічного зростання на депресивних територіях.

По(друге, створення умов для продуктивної праці

населення, що передбачає: створення сприятливої

кон'юнктури на регіональних ринках праці, пом'якшен(

ня регіональної диференціації у сфері зайнятості насе(

лення, досягнення зростання зайнятості населення та

зниження безробіття населення; підвищення обізна(

ності населення з питань організації та проведення

підприємницької діяльності; запровадження програм

навчання і профорієнтації спрямованих на вироблення

гнучких та загально(необхідних навичок, які створюють

базу для перепрофілювання та переорієнтації трудових

кадрів залежно від змін на ринку праці певного регіону;

проведення аналізу попиту щодо необхідних компе(

тенцій і кваліфікацій працівників у певних сегментах ре(

гіональних та місцевих ринків праці; розроблення про(

грам професійно(технічного навчання, підготовки

кадрів відповідно до потреб регіональних ринків праці;

раціоналізація структури зайнятості населення на базі

поліпшення якості робочої сили, розвитку її професій(

ної мобільності; організація міжрегіональних та внутрі(

шньо(регіональних трудових міграцій (насамперед ма(

ятникових) для розширення можливостей зайнятості

населення праценадлишкових територій; розвиток у

регіонах соціального діалогу та колективно(договірно(

го регулювання трудових відносин.

Ми переконані в тому, що процес усунення регіо(

нальних диспропорцій повинен мати еволюційний харак(

тер і в умовах світової фінансової кризи базуватися на

політичній та економічній стабільності в країні.

Ефективне державне управління у сфері регіональ(

ного соціально(економічного розвитку повинно перед(

бачати такі операційні цілі: децентралізацію влади, ре(

формування місцевого самоврядування та адміністратив(

но(територіального устрою; удосконалення системи

стратегічного планування регіонального розвитку на за(

гальнодержавному та регіональному рівні; підвищення

якості державного управління регіональним розвитком;

посилення міжгалузевої координації в процесі плануван(

ня та реалізації державної регіональної політики; інсти(

туційне забезпечення регіонального розвитку [3].

Підвищення якості державного управління регіональ(

ним розвитком має забезпечуватися за рахунок виконан(

ня таких завдань: підвищення ефективності діяльності
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місцевих органів влади, удосконалення взаємовідносин

між місцевими державними структурами та фізичними і

юридичними особами шляхом упровадження системи

електронного урядування; створення ефективної системи

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців централь(

них та місцевих органів виконавчої влади, органів місце(

вого самоврядування у сфері державного управління рег(

іональним розвитком; удосконалення системи моніторингу

ефективності використання бюджетних коштів, посилен(

ня відповідальності місцевих органів виконавчої влади за

ефективне використання ресурсів, спрямованих на розв'(

язання соціально(економічних проблем розвитку регіонів;

визначення ролі громадських об'єднань у формуванні, уп(

ровадженні та здійсненні контролю за реалізацією пріо(

ритетних напрямів розвитку регіонів; розроблення інститу(

ційного механізму управління процесом взаємодії органів

виконавчої влади та громадських об'єднань для забезпе(

чення їх участі у формуванні, упровадженні та здійсненні

контролю за реалізацією пріоритетних напрямів розвитку

регіонів; створення системи управління державним секто(

ром економіки з визначенням функцій, ролі та місця місце(

вих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря(

дування щодо управління державною власністю; створен(

ня кадрового резерву керівних працівників органів вико(

навчої влади та органів місцевого самоврядування та за(

безпечення систематичної роботи з особами, включени(

ми до такого резерву, у тому числі проведення їх стажу(

вання та навчання в різних регіонах країни; розвиток орга(

нами державної влади інформаційних послуг для грома(

дян, туристів, ділових користувачів, пов'язаних з іншими

адміністративними послугами, зокрема з іншими питання(

ми та послугами, охопленими заходами втручання щодо

регіонального розвитку (наприклад, інформаційні послу(

ги для осіб, котрі шукають роботу).

Потребують розробки й методологічні основи управ(

ління соціально(орієнтованою економікою регіону. З

цією метою варто: розкрити основні принципи управлі(

ння; виявити фактори, які впливають на характер взає(

модії економічних і соціальних процесів у регіоні, їх

інтеграцію і дезінтеграцію; обгрунтувати класифікацію

елементів організаційної структури управління і запро(

понувати шляхи її формування; розкрити методологічні

основи формування стратегічних планів регіонального

розвитку, розробити технології індикативного плануван(

ня економічного і соціального розвитку регіону; обгрун(

тувати методи і форми використання сучасних інстру(

ментів управління соціально(орієнтованою економікою

регіону — регіонального маркетингу і бенчмаркінгу.

Слід підкреслити, що перехід до нових методів дер(

жавного регулювання соціально(економічного розвит(

ку регіонів буде можливим та ефективним лише за умов

врахування усіх інтересів адміністративно(територіаль(

них одиниць. Виключне значення вищезазначеного обу(

мовлено тим, що саме регіональні інтереси однозначно

виправдовують територіальну організацію суспільства,

виступаючи при цьому основною частиною умов та мо(

тивацій діяльності в межах певної території. Звісно, що

носіями таких інтересів виступають суб'єкти господарсь(

кої діяльності та їх об'єднання, що пов'язані умовами

свого існування з відповідною територією.

Отже, головними державними механізмами регулю(

вання соціально(економічного розвитку регіонів мають

стати: реалізація програмно(стратегічних документів

розвитку регіонів; удосконалення міжбюджетних відно(

син з регіонами; посилення інвестиційної політики і її

диференціації між регіонами; розвиток транскордонно(

го і прикордонного співробітництва тощо.

Послідовна підтримка функціонування цих ме(

ханізмів дасть змогу зменшити поглиблення соціально(

економічних регіональних диспропорцій і поетапно роз(

в'язати складні міжрегіональні соціально(економічні

проблеми розвитку суспільства в цілому.

ВИСНОВКИ
Таким чином, державне регулювання регіонально(

го соціально(економічного розвитку повинно здійсню(

ватися системою спеціально організованих заходів по(

літичного, правового, соціального, фінансового, еконо(

мічного характеру, покликаних: стимулювати розвиток

тих територій, які з об'єктивних причин не можуть фун(

кціонувати в режимі саморозвитку; створювати умови

для виникнення і функціонування національно значимих

потенційних "точок зростання"; забезпечувати виконан(

ня окремими територіями загальнодержавних функцій.
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