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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світові та зокрема європейські тенденції до транс�

формацій соціально�економічного та політичного

розвитку країн на основі нових більш ефективних век�

торів економічного зростання супроводжуються гли�

бокими змінами національних систем державного уп�

равління регіональним економічним розвитком.

Трансформації продуктивних сил та виробничого по�

тенціалі регоінів, зумовлені неефективною реаліза�

цією структурно�інноваційної моделі економічного

розвитку України та її регіонів, а також наслідками

світової фінансової кризи, вимагають системного і
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У статті пояснюється взаємозв'язок між регіональним управлінням та реалізацією стратегіч�
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У статті пропонується комплексний підхід реалізації цілей державної стратегії регіонально�

го розвитку у рамках програми державного регулювання.
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economic development. The state management of regional economic development in the context of
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The author proposes a strategic program of social and economic regional development within the
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стратегічного підходу до державного регулювання

соціально�економічного розвитку регіонів. Реформу�

вання системи державного регулювання соціально�

економічного розвитку регіонів у рамках реалізації

державної економічної регіональної політики має

враховувати вплив нестабільності економічної систе�

ми регіону, країни та національних економік світу,

примітивність інституціонального розвитку на всіх

рівнях управління, стратегічний план розвитку регі�

онів, необхідність досягнення європейського рівня

сталого розвитку національної економіки, щоб підви�

щити рівень конкурентоспроможності економіки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему соціально�економічного розвитку регі�

онів, зокрема реалізації принципів державного управл�

іння і державного регулювання розвитку регіонів в умо�

вах стратегії сталого розвитку та впровадження струк�

турно�інноваційної моделі економічного розвитку регі�

онів вивчають: С. Біла, Л. Браун, З. Варналій, А. Гна�

тенко, Данілов�Данільян, О. Жихор, В. Жук, М. Куш�

нір, К. Лосев, О. Шевченко та інші.

Автором виявляється потреба у формуванні програ�

ми державного регулювання соціально�економічного

розвитку регіонів у контексті впровадження стратегіч�

ного плану реалізації цілей та інструментів державної

економічної політики регіонів узгодженої з цілями еко�

номічного зростання національних економік й регіонів

ЄС.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є:

— пояснити взаємозв'язок між регіональним

управлінням та реалізацією стратегічного плану роз�

витку регіонів;

— визначити зміст державного регулювання соці�

ально�економічним розвитком регіонів у контексті дер�

жавного управління сталим регіональним розвитком

визначають;

— виявити стратегічні пріоритети економічних ре�

форм регіонів України;

— запропонувати стратегічну програму державно�

го регулювання соціально�економічного розвитку ре�

гіонів у рамках виконання державної регіональної

економічної політики;

— виокремити та пояснити пріоритетні напрями про�

грами державного регулювання розвитку регіонів у рам�

ках досягнення всеосяжного, інтелектуального та ста�

лого зростання;

— запропонувати комплексний підхід реалізації

цілей державної стратегії регіонального розвитку у рам�

ках програми державного регулювання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Державна економічна політика соціально�еконо�

мічного розвитку регіонів України сьогодні має відпо�

відати сучасним трансформаціям внутрішнього та зов�

нішнього середовища регіонів. Взаємозв'язок реалі�

зації державного управління на регіональному рівні

та об'єктів / суб'єктів управління (регіонів) виявляєть�

ся через призму реалізації стратегічного плану роз�

витку регіонів шляхом застосування синергетичного

підходу для реалізації та удосконалення цього пла�

ну.

Державна політика регіонального розвитку реалі�

зується у спосіб розроблення, ухвалення та практично�

го втілення Державної стратегії регіонального розвит�

ку, що визначає основні принципи та напрями регіональ�

ного розвитку; стратегічні завдання й національні пріо�

ритети регіонального розвитку; враховує особливості

розвитку відповідних макрорегіонів (регіонів); визначає

механізми та інструменти реалізації Стратегії, заходи

стосовно підвищення конкурентоспроможності регіонів

тощо.

Для виконання цих завдань необхідна політична

воля органів влади всіх рівнів, ефективне публічне вря�

дування для активізації місцевої ініціативи й виконан�

ня функцій комплексного розвитку регіонів країни. Це

викликає об'єктивну потребу в регіональному уп�

равлінні, що представляє собою систему цілеспрямо�

ваного соціально�політичного впливу і ззовні, і в ме�

жах регіону задля отримання очікуваного позитивно�

го політичного й соціально�економічного результату

(ефекту), узгодженого із цільовими завданнями, виз�

наченими національною державною регіональною пол�

ітикою [11, с. 6].

Визначення пріоритетів і перспектив, адекватне

формування цілей розвитку кожного конкретного регі�

ону з урахуванням наявного ресурсного забезпечення

потребує запровадження стратегічного підходу до дер�

жавного регулювання регіонального розвитку [7, с. 21].

Актуальність використання стратегічного підходу ви�

значається також активізацією європейської інтеграції

та міжрегіональним співробітництвом на рівні регіонів

України та регіонів ЄС як спосіб виявлення конкурент�

них переваг економічних агентів і національної еконо�

міки у цілому.

Цe cтавить пeрeд нашoю дeржавoю низку актуаль�

них завдань, прioритeтнoгo значення, ceрeд яких на�

бувають: рeфoрмування владних вiднocин, виз�

начeння cтратeгiї рeалiзацiї принципiв сталого рoз�

витку на нацioнальнoму, рeгioнальнoму та мicцeвoму

рiвнях; дoтримання збаланcoванoгo соціально�

eкoнoмiчнoгo рoзвитку рeгioнiв та пiдвищeння їх

кoнкурeнтocпрoмoжнocтi [8, с. 151]. Пріоритетні зав�

дання державного управління сталим регіональним

розвитком визначають зміст державного регулюван�

ня соціально�економічним розвитком регіонів як си�

стему, яка:

1) грунтуєтьcя нa здaтнocтi дo caмoрoзвитку тa вiд�

твoрeння;

2) забезпечується децентралізацією та синергією;

3) визнaчaєтьcя функцioнaльним тa iнcтитуцio�

нaльним cпocoбoм oргaнiзaцiї взaємoдiї eлeмeнтiв;

4) забезпечується cукупнicтю здiйcнювaних органа�

ми місцевого управління, громадою та державою стра�

тегічних зaхoдiв.

Розробка власної стратегії державного регу�

лювання сучасних регіонів України в умовах реа�

лізації її структурно�інноваційної моделі економі�

чного розвитку та досягнення рівня сталого еко�

номічного зростання на рівні всіх регіонів може ба�

зуватися на засадах закордонного досвіду стра�

тегічного бачення економічного зростання. Зокре�

ма, у "Стратегії для Польщі" розробленої міністром

фінансів Польщі Ґ. Колодко економіка має розгля�

датися як суспільна, соціальна і ринкова [9]. Для

реалізації стратегії розроблено економічну про�

граму реформ ринкового будівництва ринкових

інститутів. Авторами реформ пропонувалося на ре�

алізацію програми через призму специфічного три�

кутника (рис. 1).

Першою стратегічною "вершиною" програми еко�

номічних реформ визначались "цінності", які є осно�

вою, фундаментом суспільства й економічної актив�

ності.
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Другою стратегічною "вершиною" програми еконо�

мічних реформ визначались "інститути", які реалізову�

ють європейський вектор та забезпечують збереження

цінностей.

Третьою стратегічною "вершиною" програми еко�

номічних реформ визначалась "політика", яка передба�

чає силу владної волі при реалізації внутрішньої та зов�

нішньої політики держави, а також прийняття геополі�

тичних рішень.

Програми економічного розвитку, у рамках

стратегічного управління економічним розвитком,

на національному та регіональному рівнях України

вимагають зваженого, відповідно до стану внутрі�

шнього середовища економічного зростання, підхо�

ду. Однак використання закордонного досвіду ре�

формування економіки та наближення, внаслідок,

до європейського рівня економічного розвитку має

місце.

Програма стратегічного економічного розвитку

сьогодні модифікується відповідно стратегічного

плану економічного зростання країн ЄС. Відповід�

но, розвиток національної та регіональної економі�

ки залежить від успішної стратегічної програми дер�

жавної економічної політики на рівні регіонів як ос�

новних носіїв соціально�економічного потенціалу

країни.

Стратегія визначає напрям, що приводить до

кінцевого результату, залишаючи свободу вибору,

враховуючи зміни в навколишньому середовищі [7,

с. 23]. Зміни у зовнішньому середовищі регіонів зу�

мовлені силовою дією імперативів економічного зро�

стання, що тяжіє до сталого. Тому у рамках досяг�

нення стратегічних цілей державної регіональної

політики України визначених Державною стратегією

регіонального розвитку на період до 2020 року [1]

державне регулювання соціально�економічного роз�

витку регіонів слід розглядати як програму стратег�

ічних пріоритетів, яка включає в себе реалізацію

основних імперативів регіонального розвитку, узгод�

женість соціально�економічних програм регіонів та

цілей економічного зростання національних і регіо�

нальних економік ЄС, узгодженість інтересів дер�
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Таблиця 1. Цілі, стратегічні напрями та інструменти державного регулювання розвитку регіонів
у рамках виконання державної регіональної політики

* На основі матеріалів "Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth" [13].
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жавного управління на рівні держави, місцевого са�

моуправління та громади.

Головною метою стратегічної програми державно�

го регулювання соціально�економічного розвитку ре�

гіонів має стати забезпечення високого рівня добро�

буту і якості життя населення (людини, особистості і

громади) для побудови соціально�орієнтованої еколо�

гозахисної структурно�інноваційної економіки регіо�

ну. Реалізація програми державного регулювання на

основах сталого економічного зростання за рахунок

децентралізованого та диверсифікованого фінансу�

вання дозволить досягти тривалого економічного ре�

зультату — конкурентоспроможного самовідтворюва�

ного регіону.

Державне регулювання має базуватися на основних

принципах сталого розвитку у контексті формулюван�

ня стратегії сталого розвитку, а також принципах регіо�

нальної політики закладених у Державній стратегії ре�

гіонального розвитку на період до 2020 року з ураху�

ванням специфіки окремого регіону або кластеру, зок�

рема:

— конституційність та законність;

— співробітництво;

— паритетність;

— відкритість;

— субсидіарність;

— координація;

— єдність;

— історична спадкоємність;

специфічні регіональні принципи:

— територіально�просторова цілісність;

— диференціація;

— конвергенція;

— інтерналізація;

— відповідальність.

Пріоритетними напрямами стратегічної програми

державного регулювання соціально�економічного роз�

витку регіонів можна визначити такі:

1. Формування регіону сталого соціально�культур�

ного розвитку (відновлення та підтримка високої якості

життя населення).

2. Трансформація регіону у регіон сталого еконо�

мічного розвитку (реалізація структурних перетво�

рень).

3. Розвиток регіону сталого інноваційного та інте�

лектуалізованого розвитку (реалізація інноваційного

та інтелектуального потенціалу для забезпечення кон�

вергенції та інтеграції регіональних економічних сис�

тем).

4. Формування регіону сталого екологічного роз�

витку (забезпечення рівня екологічно безпечного і

прогресивного регіону з відповідною інфраструкту�

рою).

5. Створення регіону сталого інституціонального

розвитку (забезпечення інституалізації соціально�еко�

номічного та екологічного розвитку регіону).

Автором пропонується розглядати стратегічну про�

граму державного регулювання через призму досяг�

нення синергетичного ефекту шляхом використання

кластерного підходу як спосіб реалізації цілей держав�

ної регіональної політики. Програма включає комплек�

сний підхід формулювання цілей державної стратегії

регіонального розвитку відповідно до імперативів ре�

гіонального розвитку в умовах змінного зовнішнього

середовища. Цілі державної стратегії регіонального

розвитку корелюються із стратегічними пріоритетни�

ми напрямами політики ЄС на національному та регіо�

нальному рівнях. Пропонується розглядати цілі, напря�

ми та інструменти державного регулювання у системі

пріоритетних напрямів програми державного регулю�

вання. Розробник пропонує розглядати імпульси імпе�

ративів моделі як інструмент реалізації кожної із цілей

(табл. 1).

Запропонована автором програма державного

регулювання у рамках реалізації стратегії сталого

розвитку економіки регіону є проектом для розроб�

ки обласних стратегій сталого розвитку або може

стати базою для розробки регіональних/міжрегіо�

нальних стратегій економічного розвитку на серед�

ньострокові періоди. Успішність реалізації даної

схеми стратегії сталого розвитку забезпечується уз�

годженістю між державною і регіональною політи�

ками стратегічного управління економічного розвит�

ку областей.

Успішність реалізації програми державного регулю�

вання соціально�економічного розвитку залежить від уз�

годженості владних відносин та інтересів держави та

громади.

Роль держави полягає у формуванні інституційного

та макроекономічного середовища збалансованого

розвитку регіонів. Відносини держави та регіонів мають

будуватимуться на таких принципах:

— децентралізації — центри прийняття рішень щодо

поточного розвитку територій буде зміщено на регіо�

нальний рівень;

— мотивації — держава створить умови для заці�

кавленості регіонів у власному розвитку, зокрема шля�

хом оптимізації схем розподілу національного дохо�

ду;

— партнерства — держава є повноправним партне�

ром місцевих органів влади та приватних кіл у розробці,

фінансуванні й реалізації локальних економічних і со�

ціальних проектів;

— відповідальності — держава нестиме відпові�

дальність нарівні з регіональними та місцевими управ�

лінськими колами за невиконання адміністративних,

фінансових та соціальних зобов'язань [3, с. 17].

Запропонований підхід державного регулювання

соціально�економічного розвитку регіонів передбачає

координацію реалізацію цілей та інструментів держав�

ної регіональної політики всередині дії імперативів ре�

гіонального розвитку.

ВИСНОВКИ
Автором встановлено, що трансформації економі�

чного розвитку та розробка нових підходів регіональ�

ного розвитку в умовах реалізації державної стратегії

економічного розвитку національної економіки та еко�

номіки регіонів вимагають комплексних підходів до дер�

жавного регулювання соціально�економічного розвит�

ку регіонів.

Виклики нестабільного внутрішнього та зовніш�

нього середовища розвитку регіонів мають не стри�

мувати, а стимулювати впровадження стратегічних
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планів та програм у рамках державного управління

та державної політики економічного розвитку регі�

онів. При цьому арсенал методів та інструментів має

застосовуватися з метою досягнення синергетично�

го ефекту та процесів самовідтворення регіональних

економічних систем. Узгодженість методів та інстру�

ментів має відбуватися на рівні методів та інстру�

ментів європейської практики регіональної політи�

ки.
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