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АНОТАЦІЯ 

 

Гаврищук Є.В. «Механізми державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону». 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.  

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». 

 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень та 

розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів 

державного регулювання стратегічного розвитку регіону в Україні.  

Для досягнення поставленої мети були визначенні та вирішувалися такі 

завдання дослідження: 

 визначити сутність поняття «механізми державного регулювання 

стратегічного розвитку регіону»; 

 узагальнити існуючий закордонний досвід механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону; 

 обґрунтувати зміст державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону та виокремити механізм його реалізації; 

 оцінити сучасний стан функціонування механізмів державного 

регулювання стратегічного регіонального розвитку України; 

 удосконалити напрями формування комплексного механізму 

державного регулювання стратегічного розвитку регіону. 

Об’єктом дослідження є державне регулювання розвитку регіону. 

Предметом дослідження є механізми державного регулювання 

стратегічного розвитку регіону. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні та 

доповненні існуючих знань, теоретичних підходів щодо обгpунтування 

напрямів удосконалення механізмів державного регулювання стратегічного 

розвитку регіонів України в сучасних умовах. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Через двадцять сім років після набуття 

незалежності, Україна вийшла на якісно новий етап перетворень, що за 

своїми масштабами, потенційними наслідками та здатністю продукувати нові 

соціальні установки, в тому числі, в сфері публічного управління. 

Сьогодення можна порівняти лише з першим етапом державотворення 1990-х 

років. Відповідальність за успішну реалізацію цих реформ посилюється тим, 

що вони відбуваються на фоні системних внутрішніх і зовнішніх викликів та 

очевидної кризи світового порядку. В цих умовах вивчення шляхів 

удосконалення вже існуючих, а також імплементації нових для України 

механізмів та інструментів державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону, гармонізованих з підходами ЄС, набувають особливої актуальності. 

Вирішенню проблем формування та реалізації державної регіональної 

політики в Україні були присвячені праці С. Білої, В. Бакуменка, Г. Груби, 

С. Вовканича, І. Дєгтярьової, М. Латиніна, М. Міроненка, Н. Нижник та ін.  

Разом із тим, питання напрямів вдосконалення та комплексного 

застосування механізмів державного регулювання стратегічного 

регіонального розвитку на сучасному етапі залишається дискусійним і 

потребує подальшого напрацювання теоретичних та практичних 

рекомендацій для органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень та 

розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів 

державного регулювання стратегічного розвитку регіону в Україні.  

Для досягнення поставленої мети були визначенні та вирішувалися такі 

завдання дослідження: 

 визначити сутність поняття «механізми державного регулювання 

стратегічного розвитку регіону»; 

 узагальнити існуючий закордонний досвід механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону; 
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 обґрунтувати зміст державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону та виокремити механізми його реалізації; 

 оцінити сучасний стан функціонування механізмів державного 

регулювання стратегічного регіонального розвитку України; 

 удосконалити напрями формування комплексного механізму 

державного регулювання стратегічного розвитку регіону. 

Об’єктом дослідження є державне регулювання розвитку регіону. 

Предметом дослідження є механізми державного регулювання 

стратегічного розвитку регіону. 

Методи дослідження. Теоретичну основу дослідження складають 

фундаментальні положення теорії державного управління, яка визначає 

закономірності соціально-економічного розвитку держави, формування та 

функціонування відповідних механізмів державного регулювання. 

Інформаційними джерелами дослідження стали закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-

правові документи міністерств та відомств України, програмні документи 

державних органів України, офіційні матеріали Державної служби 

статистики України, монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, 

особисті дослідження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

актуального науково-прикладного завдання з обґрунтування комплексного 

механізму державного регулювання стратегічного регіонального розвитку 

України. Найбільш важливими науковими результатами є такі: 

удосконалено:  

 комплексний механізм стратегічного розвитку регіону із охопленням 

регіону, проектів та програм як єдиної системи на основі керуючого 

параметру «здатність реалізувати потрібні компетенції» управлінської 

системи; 

дістало подальший розвиток: 

 уточнення поняття «механізм державного регулювання стратегічного 
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розвитку регіону» як комплексу принципів, функцій, методів та інструментів, 

що функціонують одночасно і в тісному взаємозв‘язку задля досягнення 

визначеної мети стратегічного розвитку регіону. 

У першому розділі роботи розглянуто теоретичну базу досліджень та 

методичне забезпечення державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону; узагальнено зарубіжний досвід державного регулювання 

стратегічного розвитку на регіональному рівні. 

У другому розділі роботи здійснено аналіз сучасного стану та 

результативність механізмів державного регулювання стратегічного 

регіонального розвитку України; визначено особливості стратегічного 

розвитку Харківської області. 

У третьому розділі роботи обґрунтовано організаційну структуру 

комплексного механізму державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону; розроблені пропозиції щодо удосконалення механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіонів України в сучасних умовах.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні та 

доповненні існуючих знань, теоретичних підходів щодо обгpунтування 

напрямів удосконалення механізмів державного регулювання стратегічного 

розвитку регіонів України в сучасних умовах. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення системи державного регулювання 

стратегічного розвитку регіонів України.  
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

1.1. Стратегічний розвиток регіону як об’єкт державного 

регулювання 

 

Головним завданням розбудови держави та її інтеграції у міжнародний 

простір є досягнення гідних умов життя населення, зниження 

міжрегіональної диференціації, підтримка та розвиток наявного потенціалу 

територій. Вирішення питань просторового розвитку має здійснюватись 

одночасно з системним розглядом ролі та підходів органів публічної влади в 

даній сфері, що зумовлює необхідність, в першу чергу, розгляду сутності 

стратегічного розвитку регіону як об‘єкту державного регулювання. 

Формування та реалізація стратегічного підходу в державному 

регулюванні на регіональному рівні має базуватися на визначенні ключових 

категорій та понять, перш за все таких, як «розвиток», «регіон», «розвиток 

регіону», «стратегічний розвиток регіону», «конкурентоспроможність 

стратегічного розвитку регіону», «потенціал стратегічного розвитку регіону». 

Категорію «розвиток» В. Корженко розглядає як особливий тип 

незворотних, поступальних, цілеспрямованих змін складних системних 

об‘єктів, що пов‘язано з їх структурним та функціональним оновленням, 

поліпшенням, зростанням, удосконаленням, перетворенням у «своє» якісно 

нове [78].  

При цьому розвиток слід розуміти як більш ширше явище, ніж лише 

процес змін, оскільки він забезпечує необхідні інституціональні умови для 

створення конкурентоспроможного середовища життєдіяльності суспільства. 

Розвиток покликаний на вирішення постійних суперечностей, що виникають 

в процесі перетворень територіальних систем і мають вирішуватися засобами 

державного регулювання. Ігнорування таких суперечностей без відповідних 
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дій з боку держави спричинить нагромадження проблем суспільного 

розвитку, гальмує та спричиняє перешкоди для динамічних, збалансованих 

перетворень.  

На думку О. Коротич розвиток будь якого соціально-економічного 

територіального простору розглядають як незворотні та спрямовані якісні 

зміни складноорганізованої системи, що саморозвивається. У тому разі, коли 

розвиток є прогресивним, об‘єкт набуває більш досконалого стану [24]. У 

даному випадку, продовжуючи думку автора, регіон можна вважати «точкою 

зростання», тоді як сукупність регіонів стає територією сталого розвитку 

держави.  

Нині в соціально-гуманітарних науках склалося багато підходів, які по-

різному визначають поняття «регіон» та його сутнісні характеристики. Серед 

них розрізняють: історико-географічний, територіально-адміністративний, 

територіально-просторовий, економічний, ресурсний, відтворювальний, 

соціологічний, соціально-економічний, виробничо-технологічний, 

соціокультурологічний, геополітичний, інституційний та комплексний 

підходи [27].  

Кожен з них пояснює дане явище з різних позицій. Проте, єдиного 

підходу до трактування дефініції регіон серед науковців не існує з огляду на 

багатоаспектність його проявів в поєднанні із просторовою сутністю поняття. 

У 1978 р. Конвенцією про проблеми регіоналізації («Заява Бордо»), а 

пізніше у 1988 р. Хартією регіоналізації регіон було зазначено як найбільшу 

адміністративно-територіальну одиницю держави, що має політичне 

представництво та функціонує на мезорівні [8]. 

Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» термін 

«регіон» зазначено як територію Автономної Республіки Крим, області, міст 

Києва та Севастополя [9].  

Комплексний розгляд категорії «регіон» здійснено в Економічній 

енциклопедії, де визначено регіон як комплекс підсистем, елементів та 

компонентів і їх характерних властивостей, взаємодія між якими та 
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середовищем зумовлює якісно або сутнісне нову інтегративну цілісність [65]. 

Відповідно до об‘єкта та предмета дослідження, вважаємо за необхідне 

зупинитися на адміністративно-територіальному підході до визначення 

поняття «регіон». Цінним науковим доробком вважаємо напрацювання 

В. Бутова, який визначає регіон як територію в адміністративних межах 

країни, що характеризується такими основоположними рисами: 

комплексністю, цілісністю, спеціалізацією і керованістю, тобто наявністю 

політико-адміністративних органів управління [10].  

Вагомим внеском до даного наукового підходу є праці В. Мамонової, 

яка під регіоном розуміє визначене законодавством територіальне утворення 

субнаціонального рівня з системою органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування [9], де автор акцентує увагу на важливості 

виокремлення владно-політичного аспекту території.  

Акперова І. під регіоном розуміє адміністративно-територіальну та 

соціально-економічну підсистеми країни, що історично склалися, і водночас 

складна багатоаспектна соціокультурна та виробничо-господарська система, 

що володіє специфічним потенціалом, певним ступенем цілісності, 

комплексності, єдністю внутрішньої структури, взаємозв'язків та функцій, що 

формують відтворювальні процеси, які характеризуються власними 

ринковими інтересами і особливостями управління, покликані забезпечити 

сталий розвиток території і підвищення якості життя регіонального 

співтовариства в умовах глобалізації» [62]. 

Розуміння сутності поняття «регіон» має діалектичну подвійність. З 

одного боку, регіон є підсистемою держави і виступає в якості об'єкта 

державного управління, а з іншого, він функціонує як суб'єкт 

самоврядування. Крім того, регіон являє собою самокеровану систему, 

здатну адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища шляхом 

перетворення структури системи управління, зв'язків між своїми 

підсистемами і якісних змін алгоритмів управління. Тобто, в державному 

регулюванні регіон виступає у трьох якостях: як об'єкт, як суб'єкт впливу та 



 12 

як самокерована система [108].  

Відповідно, і вироблення державної регіональної політики в процесі 

забезпечення стратегічного розвиток регіону повинна враховувати всі ці 

особливості. 

 

РегіонРегіон

Об‘єкт 

державного 

регулювання

Об‘єкт 

державного 

регулювання

Суб‘єкт 

державного 

регулювання

Суб‘єкт 

державного 

регулювання

Самокерована 

система державного 

регулювання

Самокерована 

система державного 

регулювання

 

Рис. 1.1. Ролі регіону по відношенню до державного регулювання [18]. 

 

Регіон як об'єкт державного регулювання являє собою комплексну, 

багатоструктурну, відкриту систему, специфіка якої зумовлюється 

особливостями її історико-культурного формування та територіального 

розташування. Регіон як суб‘єкт державного регулювання є складною 

багатокомпонентною системою, що функціонує в державному зовнішньому 

середовищі і має багатоцільовий характер розвитку та реалізує власні 

регіональні інтереси. Як самокерована система державного регулювання, 

регіон з точки зору складової частини системи більш високого рівня  

«держава», демонструє власну можливу поведінку в цій глобальній системі 

[18]. 

Розвиток регіону трактують як розвиток соціально-економічної 

територіальної системи, що поряд з просторовим розвитком цілісної системи 

також включає комплексний розвиток її соціально-економічних 

територіальних підсистем [67].  
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Однак, автор концентрує увагу лише на соціально-економічному 

розвитку регіону, що на нашу думку, потребує уточнення щодо необхідності 

забезпеченні сталості відповідних перетворень разом з урахування 

екологічної складової. Важливою передумовою даного процесу є 

консолідація зусиль щодо розвитку наявного потенціалу території.  

Філософське бачення розвитку регіону досить повно розкривається 

А. Кузнєцовим через закони і категорії діалектики, а саме: закон взаємного 

переходу кількісно-якісних змін дозволяє усвідомити, як розвиток органічно 

поєднує в собі безперервне і перервне (безперервність у розвитку системи 

відображає її відносну стабільність, а перервність – відповідну форму її 

переходу в нову якість); закон єдності та боротьби протилежностей 

розкриває витоки суперечностей, механізм поєднання в єдиному цілому 

протилежних властивостей та засад; закон заперечення заперечення дозволяє 

з‘ясувати сутнісні особливості спадкоємності в розвитку [68].  

Інститутом стратегічних досліджень в аналітичній доповіді [44] 

надається таке значення категорії: «регіональний розвиток – це процес 

соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших змін у 

відповідних регіонах». Однак, на нашу думку, розуміння розвитку лише як 

змін може призводити до втрати його головної характеристики – якісної 

складової даного процесу. 

Комплексний підхід до регіонального розвитку простежується в працях 

П. Монева, який розглядає розвиток регіону як комплексний процес, що 

базується на використанні місцевого потенціалу, спрямований на подолання 

регіональних диспропорцій в національному господарстві, на прискорення 

економічного зростання і досягнення збалансованого, інтегрованого та 

сталого розвитку. Відповідно, автор надає наступні ознаки наукової категорії 

«розвиток регіону»: 

 є комплексним процесом інтердисциплінарного характеру 

наукового пізнання, яке спирається на категорії і поняття різних наукових 

напрямків;  
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 протікає в реальному територіальному утворенні, в межах якого 

здійснюється специфічна взаємодія природних, соціальних та економічних 

факторів, що і забезпечує збереження унікальності кожного регіону, але в той 

же час виявляються і відмінності між ними; 

 передбачає проведення регіональної політики за допомогою 

застосування принципу сталого розвитку; 

 є результатом прямого відображення національної політики в 

різних її аспектах [47].  

Таким чином, як видно з напрацювань науковців, стратегічний 

розвиток регіону  багатоаспектний і багатоплановий процес, що 

супроводжується одночасними змінами усіх складових території. 

Під стратегічним розвитком регіону пропонуємо розуміти якісні 

збалансовані перетворення територіальної системи в процесі реалізації 

власного потенціалу та забезпечення конкурентоспроможності в 

довгостроковій перспективі з урахуванням впливу зовнішнього середовища. 

Метою стратегічного розвитку регіону є забезпечення ефективної взаємодії 

між органами публічної влади щодо забезпечення гідного рівня життя 

населення, сприяння реалізації потенціалу та забезпечення 

конкурентоспроможності території, активізація інвестиційної та інноваційної 

діяльності, удосконаленню інформаційного та інституціонального 

забезпечення якісних перетворень в довгостроковій перспективі з 

урахуванням змін зовнішнього середовища. 

Розглядаючи стратегічний розвиток регіону як єдину, неподільну 

систему, що базується на певних принципах і взаємозв'язках, технологіях 

управління і розвитку, Л. Баришнікова виділяє його особливості: наявність 

безлічі фізично неоднорідних, взаємозалежних підсистем; диференціація 

структур управління; недостатня координація керуючих впливів; 

нестабільність окремих елементів системи; прагнення до високих темпів 

розвитку та ін. Враховуючи представлені особливості, автор пропонує 

доцільно розглядати регіон з точки зору використання переваг стратегічного 
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підходу як відособлену територію в межах держави, що характеризується 

власною системою адміністративних органів управління, системністю 

ведення господарства, спеціалізацією економіки, збалансованістю розвитку 

продуктивних чинників на основі ефективного поділу праці [45]. 

Стратегічний розвиток регіону має бути стійким, що передбачає 

тривалість збереження основних передумов для збалансованого відтворення 

багатостороннього потенціалу території. Неприпустимо, щоб розвиток 

здійснювався за рахунок якого-небудь з основних факторів, який у процесі 

експлуатації не відновлюється. В іншому випадку вичерпання даного 

чинника призведе до кризи розвитку з непередбачуваними наслідками [45]. 

Надалі розглянемо основні детермінанти стратегічного розвитку 

регіону, які необхідно враховувати при здійсненні державного регулювання 

(табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Детермінанти стратегічного розвитку регіону [52]. 

Детермінанти Основні характеристики 

Історичні 

Спадщина (політична, економічна, соціальна, 

культурна); часові рамки протікання регіональних 

процесів. 

Економічні 
Структура виробництва, зайнятість, продуктивність, 

технології. 

Екологічні 
Технології збереження та відновлення екосистеми, 

екологічні обмеження соціально-економічного розвитку. 

Соціальні 

Рівень та структура доходів та споживання населення, 

доступ до базових соціальних послуг, культура, 

традиції. 

Інституційні 
Система регулювання відносин, норми, інститути 

суспільства, захист прав власності. 

Політичні 
Централізація/децентралізація, демократизація, свобода 

вибору, захист прав і свобод людини. 

Просторові 
Розмір території країни, регіону, просторове оточення, 

просторова периферійність. 

Глобальні 

Відкритість інтеграційним процесам, присутність на 

світових ринках, вільний рух ідей, товарів, людей, 

капіталу. 
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Як видно з даних табл. 1.1., на стратегічний розвиток регіону 

впливають багато чинників, які мають бути враховані органами публічної 

влади під час здійснення відповідної політики.  

Більш ширший підхід демонструє у своїх працях Л. Баришнікова, яка 

запропонувала класифікацію факторів, що зумовлюють сталий стратегічний 

розвиток регіону, з обліком: системного підходу до виділення ключових 

ланок стабільності; визначення ролі і значення економічної структури; 

розвитку регіональних взаємовідносин і взаємодій; модернізації системи 

управління, об'єднані в чотири основні блоки: соціально-економічні, 

організаційно-правові, природно-ресурсні, інноваційно-технологічні (рис. 

1.3.) [13]. 

 

Рис. 1.2. Класифікація факторів, що впливають на сталий розвиток 

регіону [13]. 
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Відповідно, стратегічний розвиток регіону включає в себе: 

– реалізацію ресурсного і соціально-економічного потенціалу на 

основі виділення критеріїв, параметрів, коштів і технологій ефективного 

стратегічного управління регіоном; 

– забезпечення розвитку регіональних і муніципальних суб'єктів 

господарювання з метою поліпшення функціонування регіональної системи; 

– удосконалення системи і методик управління регіоном; 

– скорочення негативного впливу зовнішнього середовища; 

– формування ефективного зворотного зв'язку між регіональними 

органами влади, суб'єктами господарювання та населенням [13]. 

При цьому слід враховувати той факт, що кожний регіон повинен 

обрати власну парадигму та модель розвитку задля забезпечення 

конкурентоспроможності регіону і реалізації власного потенціалу та його 

адаптації до змін зовнішнього середовища в умовах глобалізації в 

довгостроковій перспективі, і відповідно, обрати відповідні важелі 

державного регулювання. Це пов‘язано з тим, що території є суб‘єктами 

конкурентної боротьби на різних рівнях: локальному, регіональному, 

національному та глобальному. Саме тому, питання забезпечення 

конкурентоспроможності територій в стратегічному аспекті загострилися і 

потребують окремого розгляду. 

Виходячи з цього, доцільно розширити розгляд основних концепцій з 

призми розгляду стратегічного розвитку регіону як об‘єкта державного 

регулювання теоріями щодо стимулювання конкурентоспроможності регіону 

та теорією соціального капіталу, викладені І. Дєгтярьовою [11]: 

– концепція кластерного розвитку  базується на більш широкому, 

динамічнішому баченні процесу конкуренції між фірмами і регіонами на 

основі зростання продуктивності; 

– концепція регіональних конкурентних переваг – регіональне 

середовище розглядається як сукупність конкурентних переваг і 
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конкурентних недоліків, які є характерними лише для певного регіону; 

– концепція регіональних інноваційних мереж  найважливіші 

елементи інноваційного процесу є географічно локалізованими і тому 

значним є регіональний фактор; передбачає розвинену інноваційну 

інфраструктуру, створення регіонального центру управління інноваційними 

процесами, налагодження ефективних взаємовідносин між суб‘єктами 

інноваційної діяльності та наявність регіональних інноваційних програм, що 

розробляються регіональною владою за участю зацікавлених суб‘єктів з 

метою активізації інноваційних процесів. 

Сьогодні вчені сформулювали наукові підходи до визначення 

стратегічного розвитку регіону як об‘єкта державного регулювання, серед 

яких виокремлюють наступні: 

1) Системний, який має на увазі дослідження державного регулювання 

розвитком регіону як системи, а саме: керуючої (суб‘єкт управління), 

керованої (об‘єкт управління) і та, яка взаємодіє (інститути, що реалізовують 

зв‘язок) систем. При цьому, управління розвитком регіонів здійснюється за 

допомогою формування системи, яка дозволить максимально 

використовувати наявний потенціал регіону (використання капіталу, 

трудових і фінансових ресурсів регіону). 

2) Процесний, тобто управління розвитком регіону визначається як 

сукупність процесів, реалізація яких можлива при використанні 

інформаційного забезпечення, прогнозів, стратегій, планів соціально-

економічного розвитку, бюджету регіону та інше. 

3) Програмно-цільовий, сутність якого полягає в досягненні 

конкретних цілей першорядних завдань через реалізацію територіальних 

програм. 

4) Відтворювальний, при якому управління розвитком регіону має 

спиратися на принципи громадського відтворення і відбиває взаємозв‘язок 

об‘єктів і суб‘єктів регіональної системи  

Така різноманітність підходів пояснюється багатоаспектністю 
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категоріально-понятійного апарату серед вчених та відсутністю єдиного 

трактування сутності явищ. До розглянутих підходів слід додати 

комплексний підхід до розгляду стратегічного розвитку, як об‘єкта 

державного регулювання, який передбачає інтеграцію та концептуалізацію 

всіх складових одночасно і в тісному взаємозв‘язку задля досягнення 

поставленої мети в довгостроковій перспективі.  

Окрім того, під час розгляду стратегічного розвитку регіону як об‘єкта 

державного регулювання враховувати той факт, що концентрація ресурсів та 

їх участь у процесі реалізації територією власного потенціалу та 

саморозвитку, є передумовою покращення рівня розвитку сусідніх регіонів та 

регіонів-партнерів. Саме тому реалізація такого підходу передбачає пошук і 

імплементацію інноваційних технологій управління щодо стимулювання 

реалізацію потенціалу території через прийняття стратегічних управлінських 

рішень. При цьому вирішальну роль відіграють механізми державного 

регулювання, які є запорукою та основою дієвості державної політики в 

даній сфері. 

 

1.2. Сутність та зміст механізмів державного регулювання 

стратегічного розвитку регіону 

 

Державне регулювання стратегічного розвитку регіонів належить до 

пріоритетних завдань державної політики в Україні, є одним з ключових 

питань становлення нової моделі просторового розвитку, суттєвою 

складовою забезпечення територіальної цілісності та стабільності в державі.  

Приділення належної уваги питанням збалансованого стратегічного 

розвитку регіону ставить місцеву владу в нову позицію, що забезпечує 

перехід від парадигми функціонування до парадигми реалізації територією 

власного потенціалу. 

Значення державного регулювання стратегічного розвитку регіону в 

умовах трансформації українського суспільства невпинно зростає. Його 
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розвиток і функціонування зумовлюють соціально-економічні та історико-

культурні особливості територій нашої держави, загальноєвропейські 

тенденції регіонального розвитку, полярні тенденції щодо інтеграції та 

дезінтеграції, загальносвітові процеси. Від того, за допомогою яких 

механізмів та інструментів здійснюватиметься державне регулювання 

стратегічного розвитку регіону, залежить якість і швидкість здійснення 

перетворень як у регіонах, так і у країні в цілому [67]. 

Регіон є цілісною системою з визначеною структурою, характером 

взаємодії та впливу зовнішнього середовища, історією, культурою, рівнем 

життя населення. Використання переваг стратегічного підходу, що базується 

на концепції сталого розвитку території, вимагає розгляду регіону як єдиного 

господарського комплексу задля ефективного використання місцевих 

ресурсів, а також забезпечення конкурентоспроможності території. Все це 

вимагає послідовних цілеспрямованих дій з боку держави щодо створення 

умов для реалізації природного, виробничого, трудового, фінансового, 

науково-технічного, інформаційного потенціалу з урахування всіх 

особливостей території.  

Саме тому виникає необхідність створення умов для оптимальної 

економічної самостійності регіонів, впровадження організаційних, правових 

та економічних заходів для забезпечення ефективного державного 

регулювання процесів розвитку регіонів країни та координації 

міжрегіональних зв'язків [53]. 

На нашу думку, державне регулювання стратегічного розвитку регіону 

включає в себе комплексні системні дії щодо досягнення стійкого і 

збалансованого функціонування територіальних систем, що мають за мету 

підвищення рівня та покращення якості життя населення. 

Державне регулювання стратегічного розвитку регіону поширюється на 

ті сфери діяльності, які віднесено до компетенції державного рівня 

управління. До них належать: політика природокористування, соціальна 

політика, цінова та кредитна політика, розробка правових норм розвитку 
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економіки, визначення податкової політики та її диференціація з 

урахуванням стимулювання процесу становлення ринкових відносин у 

регіоні, визначення режиму зовнішньоекономічної діяльності території тощо 

[15]. Державне регулювання стратегічного розвитку регіону передбачає 

досягнення визначеного результату, тобто воно має цільову спрямованість і 

певний набір завдань. Відповідно, метою державного регулювання 

стратегічного розвитку регіону має бути «стимулювання розвитку території, 

здатної функціонувати в режимі саморозвитку, та підтримка й активізація 

економічної та соціальної мобільності населення в складних умовах 

невизначеності» [10].  

Вона має відповідати наступним критеріям: 

 враховувати важливість досягнення збалансованості розвитку; 

 виходити з потреб та інтересів людини;  

 бути спрямовані на покращення якості життя як рівня (повноти) 

задоволення потреб та інтересів;  

 покладатися на наявні регіональні ресурси [54]. 

До основних завдань державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону слід віднести: 

 забезпечення стійкого соціо-еколого-економічного зростання;  

 досягнення продуктивної зайнятості населення; 

 нарощування ресурсного потенціалу;  

 справедливий перерозподіл доходів населення; 

 підвищення економічної ефективності в регіону;  

 раціоналізація природокористування; 

 забезпечення інституціонального розвитку.  

Виконання цих завдань сприятиме створенню необхідних умов з боку 

держави для забезпечення сталого стратегічного розвитку території. 

Мета і завдання державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону повинна базуватися на системі суспільних цінностей. Вони (за 

М. Хайдеггером [16]) певним чином пронизують всі форми суспільної 
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свідомості, об‘єднуючи певні інтереси різними ідейними, моральними та 

естетичними засобами, і стає важливим джерелом безпосередніх мотивів 

поведінки, стимулів людської діяльності. У публічній сфері цінності 

визначаються як ідеї щодо безперервного процесу досягнення досконалого 

стану розвитку суспільної системи задля задоволення індивідуальних потреб. 

Тому вони ніколи повністю не можуть бути досяжними, але вони являють 

собою мрію та взірець, до якого прагнуть люди. Державне регулювання 

стратегічного розвитку регіону слід вважати результативним, коли інтереси і 

права населення є рівними незалежно від місця проживання всередині 

регіональної системи щодо можливостей досягнення бажаного 

соціокультурного, економічного та політичного статусу і стану. 

Формування стратегічного розвитку регіону відбувається через процес 

державного регулювання за такими напрямами: 

а) ціннісний аспект стратегічного розвитку: стратегічний розвиток від 

бачення майбутнього; стратегічний розвиток від ідеалів та ідеологем; 

стратегічний розвиток від місії тієї чи іншої складової публічної сфери. 

б) політичний аспект стратегічного розвитку: стратегічний розвиток від 

боротьби інтересів; стратегічний розвиток від взаємних порівнянь;  

в) управлінське аспект стратегічного розвитку: стратегічний розвиток 

від завдань ціннісного або політичного цілепокаладння; стратегічний 

розвиток від потреб; стратегічний розвиток від загроз; стратегічний розвиток 

від проблем. 

Державне регулювання стратегічного розвитку регіону повинно 

здійснюватися системою спеціально організованих заходів політичного, 

правового, соціального, фінансового, економічного характеру, покликаних:  

 стимулювати розвиток тих територій регіону, які з об'єктивних 

причин не можуть функціонувати в режимі саморозвитку;  

 створювати умови для виникнення і функціонування потенційних 

«точок зростання» регіону (вільних економічних зон, технопарків тощо);  

 забезпечувати виконання окремими територіями 
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загальнодержавних функцій (утримання на території об'єктів державного 

значення) [38]. 

Надалі з метою визначення сутнісних характеристик механізмів, через 

які держава в особі органів публічної влади впливає на стратегічний розвиток 

регіону, важливим є висвітлення наступних термінів: «державне 

регулювання», «механізм», «механізм державного регулювання», «механізм 

державного регулювання стратегічного розвитку регіону». 

Сьогодні науковці під час трактування категорій «державне 

управління» та «державне регулювання», з одного боку, ототожнюють дані 

поняття, з іншого  розглядають державне регулювання як важливу складову 

державного управління. Відповідно, необхідно розглядати ці терміни через 

діалектичний взаємозв‘язок, що проявляється в процесі впливу на 

відповідний об‘єкт.  

Основна відмінність між категоріями «регулювання» й «управління» 

полягає у глибині керуючого впливу на певні об‘єкти. Управлінський процес, 

поряд із регулюючим впливом, має ознаки спрямовуючої дії. Така діяльність 

суб‘єкта владних відносин пов‘язана насамперед із можливістю визначення 

директорії руху системи у межах, які забезпечують збереження відповідної 

структури та режиму її діяльності [35].  

У Енциклопедії державного управління (т.1) державне регулювання в 

умовах ринкової економіки розглядається як вплив держави, спрямований на 

досягнення цілей її економічної політики в у мовах ринкової економіки [15]. 

Більш ширше висвітлює дану категорію В. Воротін: «державне регулювання 

 здійснення державою комплексних заходів (організаційних, правових, 

економічних тощо) у сфері соціальних, економічних, політичних, духовних 

та інших суспільних процесів з метою їх упорядкування, встановлення 

загальних правил і норм суспільної поведінки, а також запобігання 

негативним явищам у суспільстві [56].  

Таким чином, сутність даної категорії розкривається через здійснення 

процесу впливу керуючої системи на визначений об‘єкт управління. 
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Надалі необхідним є визначення поняття «механізм» як базового 

елемента механізму державного регулювання стратегічного розвитку 

регіонів. У перекладі з грецької даний термін означає «зброя», «машина». 

Згідно першого підходу  це послідовність станів, процесів, які визначають 

собою які-небудь дії, явища; відповідно до другого  система, пристрій, який 

визначає порядок певного виду діяльності [40]. 

Харченко М. наголошує на тому, що будь-який механізм – це 

сукупність взаємозалежних і взаємодіючих частин або елементів за 

наявності, з одного боку, внутрішньої впорядкованості й узгодженості між 

ними, а з іншого – диференціації та відносної автономності [54]. Автор 

відстоює думку, що механізм − це система в дії, а не дія системи, саме тому 

слід розглянути зміст категорії «механізм державного регулювання» у 

державному управлінні. 

Дослідження фахової літератури свідчить, що вітчизняні вчені у своїх 

працях демонструють різні наукові підходи до визначення сутності і 

складових механізму державного регулювання (табл. 1.2).  

 

Таблиця 1.2. 

Підходи до визначення поняття «механізм державного регулювання» 

Назва 

підходу 
Автори-науковці Стисле пояснення підходу 

Процес-

ний 

Латинін М.  

Спосіб дій суб‘єкта регулювання, який 

ґрунтується на базових принципах і функціях, 

забезпечуючи за допомогою певних форм, методів 

і засобів ефективне функціонування системи 

державного регулювання для досягнення 

поставленої мети та розв‘язання суперечностей. 

Нижник Н.  

Сукупність економічних, мотиваційних, 

організаційних і правових засобів 

цілеспрямованого впливу суб‘єктів державного 

управління і впливу на їх діяльність, що 

забезпечують узгодження інтересів взаємодіючих 

учасників державного управління. 

Цільовий Малиновський В.  

Сукупність засобів організації управлінських 

процесів та способів впливу на розвиток 

керованих об‘єктів із використанням відповідних 
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методів управління, спрямованих на реалізацію 

цілей державного управління. 

Бакуменко В. 

Практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за 

допомогою яких органи державної влади 

впливають на будь-які суспільні відносини для 

досягнення поставлених цілей . 

Функціо-

нальний 

Комяков О. 

Сукупність організаційно-економічних методів та 

інструментів, за допомогою яких виконуються 

взаємопов‘язані функції для забезпечення 

безперервної, ефективної дії відповідної системи 

(держави) на підвищення функціонування 

економіки. 

Атаманчук Г.  
Інструмент реалізації функцій держави та її 

виконавчої влади.  

Механі-

стичний 

Ульянченко Ю.  

Система ланок чи елементів, що носять системний 

характер і може бути елементом більш складної 

системи чи механізму, що в процесі 

функціонування перетворює енергію в залежності 

від складності соціального процесу, який 

регулюється . 

Коротич О.  
Система, пристрій, який визначає порядок будь-

якого виду діяльності. 

Систем-

ний 

Рудницька Р.  

Штучно створена складна система, призначена для 

досягнення поставлених цілей, яка має певну 

структуру, сукупність правових норм, методів, 

засобів, інструментів державного впливу на об‘єкт 

управління.  

Федоренко В.  

Система, призначена для практичного здійснення 

державного управління та досягнення поставлених 

цілей, котра має певну структуру, методи, важелі, 

інструменти впливу на об‘єкт управління з 

відповідним правовим, нормативним та 

інформаційним забезпеченням.  

Корецький М.  

Система засобів, важелів, методів і стимулів, за 

допомогою яких держава регулює економічні 

процеси, забезпечує реалізацію соціально-

економічних і правових функцій. 

Компле-

ксний 

Кравченко О.  

Комплексна система державного управління, до 

складу якої входять конкретні механізми 

управління (економічний, мотиваційний, 

політичний, правовий тощо), які в сукупності 

здатні забезпечити збалансоване та ефективне 

функціонування єдиного державного механізму.  

Бакуменко В., 

Князєв В.  

Комплексна система політичних, економічних, 

соціальних, організаційних і правових засобів 

цілеспрямованого впливу органів державного 

управління. 

Саме тому, доцільно простежити за напрацюваннями і на їх підставі 
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виокремити: процесний, цільовий, функціональний, механістичний, 

системний та комплексний підходи до тлумачення сутності даної категорії.  

Сутність відповідних наукових підходів полягає у наступному. Так, 

процесний підхід розглядає механізм державного регулювання як засобу 

здійснення процесу державно-управлінської діяльності. Цільовий підхід 

демонструє орієнтацію функціонування механізму державного регулювання 

на досягнення визначеної мети. Функціональний підхід висвітлює дану 

категорію з точки зору важливості забезпечення державою виконання серії 

взаємозалежних функцій. Механістичний підхід ґрунтується на розгляді 

механізму державного регулювання як пристрою, що діє та є рушійною 

силою змін різних видів ресурсів. Системний підхід розглядає даний термін з 

точки зору притаманності їм системотворюючих ознак: наявності елементів, 

взаємозв‘язків між ними, суб‘єктно-об‘єктного впливу, взаємодії із 

зовнішнім середовищем. Комплексний підхід розкриває внутрішню єдність 

усієї системи державного регулювання. 

Відповідно до цього, цікавими є напрацювання А. Мішиної, яка на 

основі синтезу функціонального і механістичного підходів розкриває його 

функціональний і структурний зміст, відповідно до чого механізм 

державного регулювання розуміється як система взаємозалежних і 

взаємообумовлених рухів і дій, а його структурний зміст – як сукупність 

форм, методів та інструментів, що реалізують регулятивну функцію держави 

[24].  

Натомість Л. Дідківська наголошує на механізмі макроекономічного 

регулювання, яку пропонує розуміти як систему макроекономічних 

регуляторів, що складаються з таких основних елементів: ринкові 

регулятори; важелі державного впливу; корпоративне управління; інститут 

соціального партнерства [75].  

Даний підхід є слушним з огляду на складність функціонування регіону 

як складної соціально-економічної системи особливо з урахуванням 

важливості розбудови ефективної взаємодії із мінливим та складно 
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передбачуваним зовнішнім середовищем в довгостроковій перспективі. 

На думку О. Радченка, механізму державного регулювання притаманні 

наступні характеристики:  

– оскільки держава є соціальним інститутом, створеним людьми, 

відтак і всі механізми держави є продуктом організованої людської 

діяльності;  

– механізми державного регулювання завжди мають чітко визначену 

мету й носять функціональний характер, механізми державного управління 

передбачають цілеспрямований однобічний державний вплив на суспільно-

політичні, економічні процеси з чітко визначеним вектором впливу;  

– механізми державного регулювання обумовлюють жорсткі 

взаємозв‘язки та правила взаємодії, усталеності керованого процесу;  

– функціонування механізмів державного регулювання в ідеалі 

націлене на певний автоматизм, закріплені вміння й навички державних 

службовців щодо виконання у певних ситуаціях відповідних їм дій;  

– побудова механізмів державного регулювання носить структурно-

функціональний характер;  

– механізми державного регулювання мають системний вимір;  

– механізми державного регулювання мають регуляторний вимір;  

– механізми державного регулювання мають ціннісний вимір;  

– механізми державного регулювання мають проблемний вимір – за їх 

допомогою держава вирішує ту чи іншу проблему суспільного розвитку [23]. 

Узагальнюючи всі наведені вище визначення, доцільним є окреслення 

механізму державного регулювання стратегічного розвитку регіону як 

системи, що складається з комплексу цілеспрямованих принципів, функцій, 

методів та інструментів, що функціонують одночасно і в тісному 

взаємозв‘язку та забезпечують стратегічний розвиток території (рис. 1.3). 

З‘ясування принципів державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону має теоретичне і практичне значення, так як дозволяє наголосити на 

його цільовій спрямованості та закономірностях функціонування. 
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Суб‘єкти державного регулювання стратегічного розвитку регіонуСуб‘єкти державного регулювання стратегічного розвитку регіону

Об‘єкти державного регулювання стратегічного розвитку регіонуОб‘єкти державного регулювання стратегічного розвитку регіону

Мета - стимулювання розвитку території, здатної функціонувати в режимі саморозвитку, та 

підтримка й активізація економічної та соціальної мобільності населення в складних умовах 

невизначеності 

Мета - стимулювання розвитку території, здатної функціонувати в режимі саморозвитку, та 

підтримка й активізація економічної та соціальної мобільності населення в складних умовах 

невизначеності 

Принципи : цілісності, самостійності, обєктивності, науковості, гласності, рівності, дотримання 

загальнодержавних інтересів, результативності, ефективності.

Принципи : цілісності, самостійності, обєктивності, науковості, гласності, рівності, дотримання 

загальнодержавних інтересів, результативності, ефективності.

Функції : цільова, стимулююча, нормативна, коригувальна, соціальна, контрольнаФункції : цільова, стимулююча, нормативна, коригувальна, соціальна, контрольна

Форми : правові; стандартизація, сертифікація, ліцензування; дозвільні; освіта і кадрова політика; 
інституційні; соціальні; інформаційні; грошово-кредитні, бюджетно-

 податкові, антимонопольно-конкурентні, цінові, інвестиційно-інноваційні.

Форми : правові; стандартизація, сертифікація, ліцензування; дозвільні; освіта і кадрова політика; 
інституційні; соціальні; інформаційні; грошово-кредитні, бюджетно-

 податкові, антимонопольно-конкурентні, цінові, інвестиційно-інноваційні.

Нормативно-правовийНормативно-правовий Адміністративно-інституційнийАдміністративно-інституційний Фінансово-економічнийФінансово-економічний

Функціональні механізми

Методи (прямої та непрямої дії)Методи (прямої та непрямої дії)

ІнструментиІнструменти

 

 

Рис. 1.3. Структура системи державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону 

 

Термін «принцип» походить від латинського «principum», яке означає 

1) центральне пояснення, особливість, що є основою створення або 

здійснення чого-небудь; 2) внутрішнє переконання, погляд на речі, які 

зумовлюють норми поведінки; 3) основа якого-небудь пристрою, приладу 

[62]. 

Аналіз наукової літератури показує, що на сьогодні немає єдиного 

підходу до формування та реалізації тих чи інших принципів державного 
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регулювання стратегічного розвитку регіону, оскільки науковці 

демонструють різні підходи до їх наповнення. 

За визначенням З. Шершньової, реалізація мети стратегічного розвитку 

регіону можлива, якщо державне регулювання відповідає таким основним 

принципам: цілепокладання та багатоваріантність; альтернативність та 

селективність; глобальність, системність, комплексність і збалансованість; 

безперервність; наукова та методична обґрунтованість; реалістичність, 

досяжність; гнучкість, динамічність, реакція на ситуацію; ефективність і 

соціальна орієнтованість; кількісна та якісна визначеність; цілепокладання 

заходів. 

На думку вчених М. Латиніна, Т. Лозинської та І. Дунаєва, до таких 

принципів можна віднести: цілепокладання, альтернативність, системність, 

послідовність, гнучкість, довгостроковість [29].  

Поряд з тим, основні принципи державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону мають бути визначені на законодавчому рівні. На сьогодні 

такими принципами можна вважати такі, що зазначені як основа процесу 

прогнозування та розроблення програм економічного та соціального 

розвитку [23]: 

 цілісності  розробка взаємоузгоджених документів розвитку 

України, та її регіонів на коротко-, середньо- та довгостроковий періоди на 

макро-, мезо- та макрорівні;  

 самостійності  повноваження та відповідальність місцевих органів 

публічної влади за визначення шляхів та здійснення стратегічного розвитку 

регіону, забезпечення їх координації; 

 об'єктивності  оперування офіційними даними органів державної 

статистики, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів 

виконавчої влади у сфері сталого розвитку; 

 науковості  наукове обґрунтування необхідності використання та 

постійне удосконалення методології забезпечення сталого стратегічного 

розвитку регіону; 
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 гласності – публічна доступність документів, які визначають цілі та 

зміст державної політики і орієнтують громадськість та бізнес щодо 

здійснення приватних господарських циклів; 

 рівності  дотримання та збалансування інтересів органів публічної 

влади, бізнесу та населення території; 

 дотримання загальнодержавних інтересів  орієнтація діяльності 

місцевих органів публічної влади під час здійснення своєї діяльності на 

визначені напрями державної політики. 

Натомість за доцільне вважаємо додати до вищезазначених принципи 

результативності (кількісне визначення ступеню досягнення усіх заходів, що 

передбачені стратегічними документами, на досягнення визначеної мети 

розвитку регіональної системи) та ефективності (кількісне та якісне 

співвідношення витрат і результатів, необхідних для здійснення відповідних 

перетворень). 

Державне регулювання стратегічного розвитку регіону реалізується 

через визначені функціональні механізми і є успішним за умови рівності 

громадян щодо реалізації соціокультурних, економічних і політичних потреб 

чи інших сфер суспільного простору. 

Визначення пріоритетів і перспектив, адекватне формування цілей 

розвитку кожного конкретного регіону з урахуванням наявного ресурсного 

забезпечення потребує використання переваг стратегічного підходу в 

державному регулюванні регіонального розвитку. Стратегічний підхід до 

розвитку регіонів орієнтує на осмислення регіонального розвитку крізь 

призму головної мети; розглядає територію в контексті її зовнішнього 

середовища; поєднує найважливіші та різнотермінові цілі, політики і 

програми в єдине ціле тощо [19].  

Стратегічний підхід - це процес забезпечення узгодженості дій різних 

гілок влади шляхом неперервного взаємного спілкування «згори - вниз» і 

«знизу - вгору» в межах підпорядкування, відповідальності та звітності [29].  

Важливим питанням в процесі здійснення державного регулювання 
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стратегічного розвитку регіону, є запровадження комплексної системи 

планування та прогнозування на довго-, середньо- та короткострокову 

перспективу, яка забезпечить узгодити дії та відповідальність місцевих 

органів публічної влади з наявними ресурсами та потенційними 

можливостями розвитку території. 

Через ускладнення процесів розвитку господарства на регіональному 

рівні, виникає необхідність посилення керованості міжтериторіальних 

зв‘язків всередині регіону. Це потребує застосування системного підходу до 

здійснення державного регулювання стратегічного розвитку регіону, 

оскільки впливу підлягають складні сфери життєдіяльності суспільства. Саме 

виваженість та збалансованість набору принципів методів, інструментів, 

застосування яких має відбуватися послідовно, виходячи з довгострокових 

пріоритетів, середньострокових цілей та короткострокових завдань розвитку 

регіону, а не випадково під тиском окремих інтересів соціальних груп. 

 

1.3. Особливості державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону в різних країнах світу 

 

Розвинені країни світу мають давні традиції використання різних 

наборів механізмів для забезпечення якнайефективнішого державного і 

публічного регулювання і інвестицій у регіональний розвиток. Ці механізми 

включають, серед іншого, широке використання прагматичних принципів 

взаємодій з приватним сектором, систем моніторингу та оцінки, визначення 

умов надання грантів, використання додаткових, окрім традиційних дотацій, 

фінансових інструментів регіонального розвитку або розробку контрактів для 

створення партнерських відносин між різними рівнями врядування. 

Ефективність цих механізмів значною мірою залежить від інституційного 

середовища.  

Нижче розглянемо підходи до осмислення таких різноманітних 

контекстів, виходячи із принципу доцільності державного впливу або 
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навпаки – його недоцільності.  

Протягом останніх двох десятиліть нерівність між країнами 

зменшилась у світі. Однак, хоча ця картина представляється перспективною, 

глибший аналіз територіальних нерівностей свідчить про збільшення 

прогалин між регіонами в межах країн, які часто є більшими, ніж у різних 

країнах [21].  

Розрив у межах країн серед 10% провідних регіонів з найвищою 

продуктивністю праці та нижніми 75%-ми збільшився у середньому на 

майже 60% протягом останніх двох десятиліть, з 15 200 дол. США до 24 000 

дол США. Ці міжрегіональні відмінності є ширшими при розгляді 

багатовимірних показників рівня життя, а не лише доходів [84]. 

Стратегічні інвестиції у галузі-«драйвери» продуктивності можуть 

допомогти розкрити потенціал регіонів та міст, а інвестиції у поширення 

інновацій та найкращі практики у різних секторах та фірмах можуть 

допомогти підвищити продуктивність у всіх регіонах [57].  

Існують чисельні дослідження, проведені ОЕСР, МВФ та Світовим 

банком, які показують, що видатки на державні інвестиції мають значний 

ефект мультиплікатора. Міжнародний валютний фонд у 2015 р. показав, що 

непередбачене збільшення інвестиційних витрат у відсотках від ВВП на 1% 

призвело до зростання прибутковості на 0,4% у тому ж році [53].  

ОЕСР довела, що вплив державних видатків та інвестицій є найвищим 

у тих сферах, які пов‘язані з великими зовнішніми впливами (наприклад, 

дослідженнями та розробками чи здоров‘ям), однак є найнижчим у Японії, де 

державний капітал вже високий [73]. 

Щоб підвищити і повніше використати потенціал регіонів, потрібні 

належні практики врядування. А регіональні та місцеві секторальні політики, 

які доповнюють зростання продуктивності праці, потрібні для того, щоб 

очікувані вигоди доходили до різних груп та різних місць. Ці регіональні 

політики з урахуванням простору (тобто просторово-орієнтованого підходу) 

вимагають таких механізмів публічного управління, які полегшують 
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координацію та інтеграцію секторальних політик, забезпечують їх реалізацію 

у відповідному масштабі та об'єднують доречні державні, приватні та 

громадські організації. Ключову роль відіграють механізми багаторівневого 

управління, оскільки серед вони узгоджують цілі на різних рівнях влади. 

Належне публічне управління дійсно пов‘язане з більш високим рівнем 

продуктивності та динамікою осягнення [48] і може сприяти просуванню 

стратегій інклюзивного зростання. 

Нижче узагальнимо і охарактеризуємо основні принципи сучасної 

політики регіонального розвитку і стратегічного розвитку сучасного регіону, 

які постають з наскрізних уроків з теорії та практики використання цілих 

інструментів і механізмів.  

У країнах ОЕСР регіональні органи влади значно відрізняються за 

ступенем автономії, типах своїх обов'язків, сукупному виробничому 

потенціалі, інституційному потенціалі та ін. Інструменти, що ними 

використовуються для сприяння регіональному розвитку в різних регіонах, 

повинні відображати ці особливості та адаптуватися до місцевих умов. 

Місцеві посадовці, які поєднують політику різних секторів з метою 

розблокування потенціалу зростання регіонів, мають враховувати на 

місцевий контекст, тобто місцеві «екосистеми», не посилюючи на них 

негативного впливу, а навпаки.  

Тобто, в цьому рівнянні задіяні різні інституційні характеристики, а 

ступінь децентралізації або автономія регіональних (субнаціональних) 

органів управління є однією з них.  

Розглядаючи децентралізацію видатків, в одному випадку існують 

країни, де регіональні (субнаціональні) органи влади відповідають за понад 

60% загальних державних видатків (Швейцарія, Данія або Канада), а в 

іншому випадку, наприклад, у Туреччині, Греції чи Португалії 

субнаціональні витрати становлять менше 20% загальних державних 

видатків (рис. 1.4).  
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Рис. 1.4. Ступінь децентралізації впливу органів державної влади на 

відповідні об‘єкти управління серед країн ОЕСР 

 

Незалежно від того, чи є вони федеральними або унітарними країнами, 

регіональна влада також має значну різницю у своїх джерелах надходжень 

(рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Структура доходів органів регіональної влади за їхніми 

джерелами доходів, у %. 
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Втручання різних суб‘єктів та рівнів влади робить політику 

регіонального розвитку – від розробки до реалізації – особливо складною з 

точки зору взаємодії та координації. Ступінь співпраці різних зацікавлених 

сторін залежить, між іншим, від культури та поведінки, коріння в 

державному секторі, що створює шляхову залежність. Наприклад, північні 

країни Європи прагнуть співпрацювати більш неформальним способом, аніж 

країни зі слабкішим рівнем міжособистісної довіри. Контракти, як правило, 

менш поширені у тих країнах, де ширше поширена взаємна довіра, і це 

полегшує неформальні взаємні пристосування до змін та зовнішніх шоків 

[54]. 

Іншою ключовою різницею для різних країн є різна спроможність 

національних урядів реалізовувати політику регіонального розвитку і, 

зокрема - державного регулювання стратегічного розвитку регіону. 

Наприклад, великі міста, як правило, мають не порівняно більшу потужність, 

аніж сільські і віддалені райони. Якість управління, включаючи рівень 

корупції, також суттєво відрізнятиметься залежно від регіону та країни та 

може співвідноситись із рівнем можливостей. Ці фактори можуть визначати 

ступінь успіху або невдачі певних умов або відповідності показникам 

ефективності. Наприклад, високий ступінь автономії при встановленні умов 

може бути ефективним у місці зі слабкою корумпованістю, але, напевно, 

буде зайвим у контексті більш високого рівня корупції. 

Оскільки не існує одного і простого рішення для регіонального 

розвитку, то основним завданням, яке мають вирішувати політики, є 

збалансування рівня гнучкості політичних інструментів та необхідність 

контролю і підзвітності цих інструментів. Політики, як правило, розробляють 

єдині підходи, що відповідають усім політичним заходам, з метою 

задоволення потреб у підзвітності державних витрат; однорідний дизайн 

політики також може бути менш дорогим у плані мобілізації ресурсів, 

принаймні у короткостроковій перспективі. Тим не менше, більш гнучкі 
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механізми політики можуть забезпечити більш ефективне використання 

ресурсів, більш ефективно реагуючи на різні потреби. Гнучкість може бути 

побудована на різних рівнях: гнучкість у тих областях політики, які 

підтримуються (наприклад, якщо виникають нові виклики, то підтримка 

може бути гнучкою для різних областей політики, включаючи нові області); 

гнучкість у часі (це охоплює, наприклад, тривалість програмування) та 

процеси. Якщо більша гнучкість може допомогти зменшити витрати, то 

пов'язані з адміністративним лягають тягарем на процес підзвітності, однак, 

завжди існує компроміс із забезпеченням підзвітності, з одного боку, та 

наданням структурних відповідей, з іншого боку. 

Окрім інституційної ситуації, ефективність державного регулювання 

стратегічним розвитком регіону також залежить від ринкових умов та 

пов‘язаних з ними ризиків, які визначають доцільність та ефективність 

інструментів, що підтримують соціально бажані інвестиції приватних та 

державних суб‘єктів. Ринкові невдачі, які залежать від ступеня взаємодії між 

іншими факторами, можуть перешкодити ринкам надавати оптимальне за 

розміром фінансування підприємствам та дієвим громадським організаціям. 

Поміж проблем морального ризику та негативних наслідків вибору, 

різні ринкові неспроможності можуть визначати те, як використовувати 

інструменти регіональної політики, зокрема, - контролювати видатки на 

подолання інформаційних прогалин, витрат на належну перевірку, що 

виникають унаслідок юридичних вимог, «тонких ринків» тощо. Ці ринкові 

неспроможності разом з інвестиціями та потребами бізнесу, які дуже 

відрізняються по регіонах, частково визначатимуть необхідність і фінансових 

інструментів в стратегічній підтримці. Наприклад, так звані «тонкі» або 

«неповні ринки» становлять особливу проблему у віддалених місцях, де 

працюють лише окремі підприємства та банки (проблема моноцентризму, що 

також актуальна для сучасної Харківської області), або у 

вузькоспеціалізованих сегментах ринку.  

Таким чином, глибоке розуміння поточної ситуації – від виявлення 
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дефіциту доступу до фінансування до конкретних ринкових 

неспроможностей – є передумовою успішного державного регулювання із 

використанням фінансових інструментів. Аналогічно національні уряди 

відіграють вирішальну роль в удосконаленні інституційної структури, яка 

створює інноваційне або сприятливе для бізнесу середовище, в якому 

приватні суб'єкти готові інвестувати. 

З метою кращій адаптації до різних ситуацій різні країни все більше 

вивчають асиметричні механізми децентралізації. Це означає, що регіональні 

органи управління мають різний ступінь відповідальності в залежності від 

їхнього потенціалу, населення (міські або сільські райони), певні 

характеристики, такі як місцева ідентичність або географічні характеристики. 

Хоча це не є новою тенденцією, проте асиметричні форми децентралізації 

набувають все більшого значення протягом останніх кількох десятиліть [46].  

Явна перевага такого диференційованого управління полягає в тому, 

що це може сприяти послідовному «навчанню через виконання» (learning-by-

doing). Тим не менше, асиметричні заходи теж мають свої ризики, такі як 

створення інституційної складності та слабка підзвітність. Проте ці ризики 

можуть бути ослаблені за допомогою відповідних інструментів 

багаторівневим управлінням. 

2) Принцип «здатності передовсім». Використання різних методів та 

механізмів як державного управління, так і публічної координації та 

узгодження пріоритетів при стратегічному розвиткові регіону вимагає 

наявності певних спроможностей (здатностей) на різних рівнях врядування, і 

особливо це важливо при економічному розвиткові і залученні інвестицій. Ці 

можливості не обмежуються лише навичками та здібностями окремих 

кваліфікованих виконавців – вони також стосуються фінансових та 

інституційних можливостей. Розрив «пропускної спроможності» на всіх 

рівнях державного управління, особливо на регіональному рівні, справді є 

дуже актуальним управлінським завданням. Брак технічних можливостей, 

який часто пов'язаний з блокуванням комунікацій та ініціативи або 
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дублюванням відповідальності та стає своєрідним адміністративним тягарем, 

поміж іншого, призводить до неефективних громадських дій та неефективних 

державних видатків. Це впливає на регіональне зростання, пом‘якшення 

міжрегіональної нерівності та поліпшення соціальних та екологічних умов. 

Питання про потенціал регіону виникає і як основна перешкода, і 

одночасно як стимул для адекватного використання цілої низки механізмів 

регіонального розвитку. Оскільки мережі взаємозв‘язків стають все більш 

переплетеними, то це стосується і програм регіонального розвитку: 

спроможність точно визначати та задовольняти вимоги щодо необхідних 

навичок та здібностей, а також інституціональних можливостей 

адміністративного персоналу стають все важчими. Враховуючи значні 

відмінності за рівнем спроможності в різних регіонах, процеси стратегічного 

регіонального розвитку можуть принести користь найбільш розвиненим 

місцевостям, і це, у свою чергу, послабить регіональну владу (адміністрації 

та ради), які мають менші можливості. 

Розглянемо окремі результати опитування регіонів у розвинених 

країнах світу щодо проблем і викликів для їхнього розвитку.  

Так, на прохання визначити головні виклики щодо стратегічного 

планування та здійснення інвестицій в інфраструктуру, 65% регіональних 

органів влади у ЄС визначили відсутність потенціалу довгострокового 

(стратегічного) планування як важливу проблему; у свою чергу, 56% 

регіональних (субнаціональних) органів влади зазначають, що відсутність 

адекватної власної експертизи для розробки проектів є дуже слабким місцем 

для бюджетних видатків на інфраструктуру [168].  

З цієї причини розробка стратегій у галузі регіональних інновацій та 

транспорту, наприклад, і стала попередньою умовою фінансування політики 

ЄС з питань єдності на період 2014-2020 років. Для створення необхідного 

потенціалу було надано технічну допомогу для підтримки реалізації 

стратегій. Однак міста та органи місцевого самоврядування обмежені своєю 

здатністю використовувати інструменти фінансування, поєднувати різні 
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джерела фінансування, а також наявним існуванням (чи відсутністю) у себе 

необхідних компетенцій для розробки та управління державно-приватним 

партнерством. 

Приділення більшої уваги і часу на нарощування потенціалу – як на 

регіональному, так і на національному та наднаціональному рівнях – є 

першим кроком до досягнення бажаних результатів. Щоб ефективно 

вдосконалити практику розробки політики розвитку, цей процес необхідно 

доповнити передачею відповідних фінансових ресурсів. Ось чому, 

наприклад, Канада у 1980-х рр. переорієнтувала свою політику регіонального 

розвитку: регіональний розвиток більше не полягав у зменшенні 

диспропорцій між регіонами-лідерами та аутсайдерами, а надає можливість 

регіонам, що стикаються з особливими труднощами, реалізувати повніше 

свій потенціал через розвитку активів, а не концентрувати увагу на потребах 

[59]. 

Обмежені спроможності на всіх рівнях влади впливають на 

усвідомлення умов розвитку [73] та фінансових інструментів. Необхідний 

певний рівень спроможності на регіональному рівні для виконання умов, а 

також більш високих рівнів влади для визначення пріоритетів, розробки та 

моніторингу умов. Таким чином, поєднання умов та технічної допомоги 

може сприяти покращенню інституційної та адміністративної спроможності 

державних установ [46]. 

Проблему спроможності можна побачити у оцінці 216 програм щодо 

структурних умов, що проводяться МВФ: у той час як загальна відповідність 

досягає 54%, це середнє значення зменшується до менш ніж однієї третини за 

умов, що пов'язано зі структурними реформами у країнах [154].  

Проблеми з нарощуванням спроможностей виникають навіть у США. 

У Південній Африці регіональні органи влади і особливо муніципалітети 

постійно стикаються зі своєю обмеженістю управляти умовними грантовими 

програмами за рахунок недостатніх видатків [186], а Греція стала прикладом 

труднощів у здійсненні державних бюджетних реформ, вже досягши рівня 
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розвиненої країни [33]. 

Розвиток потенціалу також є процесом «навчання через роботу», в 

якому наддержавні, національні та регіональні учасники вчаться через 

спільну взаємодію. Прикладом є контракти, які дозволяють вести діалог та 

розбудовувати потенціал на всіх рівнях влади. У Франції, згідно з оцінкою 

контрактів між державою та регіонами, Contrats de Plan État Région, (CPER), 

проведеного в 2014 р. Судом аудиторів [43], контракти призвели до 

поступового суттєвого розширення можливостей у регіонах. Контракти 

сприяють створенню місцевого потенціалу, підвищуючи роль місцевих 

органів управління, їх близькість до проблем та ресурсів, а отже, їх здатність 

краще орієнтуватися на ініціативи та використовувати невикористаний 

потенціал розвитку [68].  

Контракти можуть надавати регіональні владі додаткові можливості 

розвивати нові можливості та отримати більшу автономію у вирішенні 

політики регіонального розвитку [42]. Деякі типи договорів можуть служити 

не тільки для створення «традиційних» можливостей, але також для розвитку 

можливостей, необхідних для вирішення нових глобальних викликів. На 

експериментальній основі вони можуть слугувати створенням 

адміністративного потенціалу у відповідь на нові загальні компетенції, 

включаючи відповідальність, пов‘язану з новими глобальними проблемами, 

такими як зміна клімату та захист навколишнього середовища. 

Розуміння того, що потужності вбудовані у щоденну практику, є 

причиною обмеження надмірних адміністративних процедур та постійних 

змін у правилах. Дійсно, уряди можуть навчитися, повторюючи взаємодію. 

Це також створює основу для більшої автономії регіональній владі шляхом 

пом‘якшення правил і процедур та поширення моніторингових і оціночних 

процедур. Однак цей «процес навчання через роботу» повинен йти поруч з 

диференційованою та цілеспрямованою діяльністю з нарощування 

потенціалу та технічної допомоги. Міжнародний досвід свідчить, наприклад, 

що для збільшення залучення фінансових інструментів необхідна технічна 
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допомога, а для цього процесу знадобитися диференційований підхід до 

конкретного націлювання на різні потреби різних типів регіонів. 

3) Принцип «простота для виконавців без ускладнень». Велика 

занепокоєння при обговоренні інструментів політики регіонального розвитку 

викликає виконання нормативних процедур, що стають тягарем на 

адміністрації та керівників проектів. Складність адміністративних процедур 

чітко визначена як одна з основних перешкод для політики регіонального 

розвитку у цілому. Ключовим питанням є збалансування підзвітності та 

фідуціарних вимог, що пов‘язані з державними видатками, зі спроможністю 

регіональної влади ефективно витрачати бюджети, зокрема – процедури 

щодо використання державних субвенцій та коштів ДФРР в Україні, які 

регулюються доволі складним законодавством і вимагають від обласної 

державної адміністрації великої дисципліни та послідовності. Складність 

законодавства щодо процедур та розповсюдження одночасно кількох умов 

разом зі слабкими можливостями може призвести до неефективного або 

несвоєчасного використання коштів регіонального розвитку регіональною 

владою. Якщо адміністративне навантаження перевищить очікувані вигоди 

від результатів регіональної політики, то бенефіціари проекту, можливо, 

навіть не зажадають подавати заявку на отримання коштів або фінансових 

інструментів для фінансування їхніх ініціатив. Тому важливо порівнювати 

адміністративне навантаження із очікуваними перевагами.  

4) Принцип «обережне використання правил».  

Протягом останніх 5-10 років застосування результатів наукових 

досліджень у сфері поведінкового врядування задля підвищення 

ефективності, ефективності та дотримання політики та програм привернуло 

увагу урядів та державних установ. Хоча його використання в політиці 

регіонального розвитку і зокрема – стратегічного розвитку регіону, не було 

глибоко досліджено, поведінкова наука пропонує ряд ідей та інструментів, 

які варто розглянути при розробці політики регіонального розвитку. Це 

можна зробити, «підштовхуючи» цілі організації через певних людей 
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всередині них, а також через відповідні адміністративні процедури. 

«Підштовхування» людей, що відповідають за розробку та реалізацію 

політики регіонального розвитку, дуже належить до тих зусиль, що можуть 

бути зроблені для зміни своєї поведінки шляхом впливу на прийняття рішень 

щодо них, а не на заходи, які спрямовані на відповідність вимогам. 

Поведінкові уявлення можуть давати певні вказівки щодо способів 

підвищення ефективності інструментів та подолання компромісів, які часто 

виникають між короткостроковими витратами та довгостроковими 

перевагами. Поведінкові погляди допоможуть отримати рекомендації щодо 

того, як визначити умови, які можуть бути ефективно виконані, як розробити 

контракти, які спонукають приватну і публічну сторони до співпраці, і як 

краще віднайти стимули до тривалих спільних дій, як це зазвичай 

практикується у публічно-приватному партнерстві. У цьому разі відправною 

точкою є відповідь на питання «яку саме поведінку слід змінити?»  

У контексті сучасних світових політик регіонального розвитку, теза, 

що оптимальною очікуваною поведінкою державних адміністрацій є «краще 

управління коштами», не є далеким від істини. Проте потрібним є більш 

детальний аналіз з уточненням конкретних цілей у зміні такої поведінки [75].  

Отже довгостроковий горизонт, який притаманний стратегічному 

розвиткові регіону, також є дуже важливим фактором, що спричинює і 

підтримує деякі важливі тенденції в межах регіону. Всі ці проблеми можна 

побачити через поведінкові лінзи: поведінкові уявлення можуть пояснити 

заперечення, пов'язані з проблемами комунікацій, проблемами залучення, 

першочерговою невідповідністю, недоліками фінансування або 

неправильним розподілом коштів та ін. Ключовий крок вперед у розробці 

політики регіонального розвитку полягає в оцінці та реагуванні на ці 

упередження шляхом інтегрування можливих рішень, передбачених теорією 

поведінки, при прийнятті рішень щодо того, хто цим опікується, які заходи 

щодо фінансування плануються, та на що призначено це фінансування. 
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РОЗДІЛ 2.  

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Аналіз державного регулювання стратегічного розвитку на 

регіональному рівні 

 

Першим кроком задля визначення «вузьких» місць та проблемних 

питань державного регулювання стратегічного розвитку на регіональному 

рівні в Україні, слід розглянути еволюцію запровадження відповідних 

механізмів, особливостей їх функціонування задля подальшого визначення 

напрямів удосконалення цього виду діяльності. При цьому даний процес 

здійснювався поступово, адаптуючись до особливостей кожного з етапів 

стратегічних перетворень, існуючого вітчизняного та закордонного досвіду.  

Україна в складі колишнього Радянського Союзу приймала участь у 

розробці та реалізації першого у світі державного стратегічного плану. 

Документ був заснований на науковій методології, включав два 

основних розділу (розвиток продуктивних сил за 8 економічними регіонами і 

зведена програма розвитку і електрифікація народного господарства на 10-15 

років). Вперше був застосований балансовий метод перспективного 

планування, розроблений баланс електрифікації. Потім основною формою 

стратегічного планування в СРСР стали п'ятирічні плани, основу яких 

складали плани розвитку галузей народного господарства; економічних 

районів; регіонів, республік, країв і областей; територіально-виробничих 

комплексів; окремих локальних територій, міст і районів [65]. 

Система функціонування механізмів державного регулювання 

стратегічного розвитку в радянський період представляла собою складову 

державного планового розвитку, а планування на регіональному та місцевому 

рівні було включено в вертикальну систему документів з їх ув'язкою щодо 

термінів, обсягами державних капіталовкладень в економічну і соціальну 
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сферу. Екологічній складовій розвитку приділялося недостатньо уваги. Для 

регіонів та міст розроблялися генеральні плани терміном на 15-20 років, які 

служили стратегічними орієнтирами розвитку. Проте поступово в часі 

ефективність та результативність планових розрахунків знижувалася. Це 

знайшло своє відображення в тому, що у 1990-1991 рр. в СРСР розробка 

п'ятирічних планів, а потім в пострадянських країнах була припинена. 

Пізніше питанням стратегічного підходу в державному управлінні за часів 

становлення незалежності країн-колишніх членів СРСР увага практично не 

приділялася. 

У своїх працях С. Корунов та Д. Шишкін виокремлюють дорадянський, 

радянський та пострадянський періоди становлення механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону (табл.2.1).  

Таблиця 2.1 

Еволюція механізмів державного регулювання  

стратегічного розвитку регіону [38]. 

Етап Основні характеристики Методологія 

Дорадянський 

(1860-1920 рр.) 

Планування економічного розвитку, 

бюджетне планування, 

зовнішньоекономічні плани як частина 

політичних планів взаємодії з воєнними 

союзниками. На мікрорівні 

розробляються неформалізовані 

стратегії підвищення конкурентних 

переваг, виходу на нові ринки, освоєння 

нової продукції тощо. 

Найпростіший статистичний 

аналіз, неформалізовані 

експертні оцінки 

Радянський 

(1920-1991 рр.) 

Директивне, надмірно централізоване 

планування економічних аспектів 

розвитку народногосподарського 

комплексу країни та її регіонів. 

Відсутність самостійності з боку 

територій у формуванні та реалізації 

стратегічних планів. 

П‘ятирічне планування, 

проектний підхід, 

міжгалузевий баланс, схеми 

територіального розвитку та 

розміщення продуктивних 

сил, екстраполяція. 

Пострадянський 

(1991 р. - 

дотепер) 

Наявність стратегічних документів на 

національному, регіональному та 

місцевому рівнях. Комплексний 

стратегічний розвиток регіонів, міст, 

галузей. Інтерактивний стратегічний 

менеджмент 

Стратегічний аналіз, SWOT-

, PEST–аналіз, системний 

підхід, сценарне планування 

і прогнозування, експертні 

оцінки, форсайт, програмно-

цільовий підхід тощо. 

 



 45 

Еволюція механізмів державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону вказує на зміну не лише ключових характеристик, але і базової 

методології протягом тривалого періоду його здійснення. З часом все 

більшого значення набувають інтерактивні технології забезпечення 

довгострокового розвитку. 

Проаналізуємо еволюцію запровадження стратегічного підходу 

пострадянського періоду шляхом виокремлення наступних етапів розвитку 

механізмів державного регулювання стратегічного розвитку регіону за часів 

незалежності України: 

1) створення передумов для формування механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону (1991-1999 рр.); 

2) формування механізмів державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону та їх складових (2000-2005 рр.); 

3) становлення механізмів державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону (2006-2013 рр.); 

4) інтеграція механізмів державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону в міжнародний простір (2014 – дотепер). 

Розглянемо притаманні характеристики та особливості розвитку 

механізмів державного регулювання стратегічного розвитку регіону в 

Україні, що були притаманні кожному із запропонованих періодів. 

Період створення передумов для формування механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону співпав з революційними 

трансформаціями, реформуванням власної економічної системи, 

формуванням власної державності та одночасним переходом від командно-

адміністративного підходу в державному управлінні. Так, на початку реформ 

90-х років в Украйні радянська система планування практично повністю була 

втрачена, навіть саме поняття «планування »зникло з офіційних документів. 

Кілька років поспіль у державі не було науково обґрунтованої довго- і 

середньострокової перспективи економічного розвитку, а планова робота на 

різних рівнях економіки існувала тільки у вигляді короткострокового 
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прогнозування ключових економічних показників. 

Протягом цього періоду затверджуються законодавчі документи, що 

визначають рамкові умови розробки та реалізації стратегічних документів на 

регіональному рівні: Конституція України (1996 р.), Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.) та «Про місцеві державні 

адміністрації» (1999 р.). Цими документами інституалізовано систему органів 

публічної влади та закладено організаційно-правові засади державного 

управління в країні. 

Деякі елементи механізмів державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону використовуються протягом усього періоду незалежності 

України. Мається на увазі державні цільові програми, перші з яких було 

затверджено на початку 1990-х рр.  

Так, за даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

України, до 1993 р. в Україні було вже затверджено сім державних цільових 

програм, у 1993 і 1994 рр. – по 17, у 1995 р. – 21, у 1996 р. – 20, у 1997 р. – 87, 

у 1998 р. – 203, у 2001 р. – 251 (реалізовувалося 208), а в 2004 р. – 323 

(реалізовувалося 267 програми) [40].  

У результаті безконтрольного збільшення кількості цільових 

регіональних програм спостерігалося значне розпорошення бюджетних 

коштів, недофінансування завдань і неможливість досягнення визначених 

стратегічних пріоритетів. 

Це підкреслило важливість інституціоналізації механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону. 

Першим кроком щодо визначення державних стратегічних пріоритетів 

на регіональному рівні є їх обґрунтування в щорічних посланнях Президента 

України до народу України та до Верховної Ради України. Пізніше за 

необхідністю закріплення ролі, статусу та формалізації даного документа 

затверджено Указ Президента України «Про щорічні послання Президента 

України до Верховної Ради України». Відповідно до документа, разом з ним 

готуються проекти відповідних законодавчих актів, необхідних для реалізації 
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стратегічних напрямів розвитку територій, визначених у посланні, які мають 

відповідно до Конституції України розглядатись позачергово. Також в указі 

визначається, що послання  це офіційний документ, який має враховуватися 

в роботі Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, а Кабінет Міністрів 

України повинен розробляти конкретні заходи щодо реалізації положень, 

визначених у посланні [17].  

Фактично це була перша офіційна спроба запровадження механізмів 

державного регулювання стратегічного розвитку регіону в Україні.  

У 1998 р. Указом Президента України було затверджено Стратегію 

інтеграції України до ЄС [83].  

Документом визначено пріоритети діяльності органів виконавчої влади 

на період до 2007 р. в частині створення передумов набуття Україною 

повноправного членства в Європейському Союзі. Окремим завданням стала 

регіональна інтеграція, яка передбачала встановлення і поглиблення 

стратегічного партнерства між регіонами, посилення ролі місцевого 

самоврядування та залучення населення до даного процесу. Однак, фактична 

реалізація даного напрямку через недостатність відповідного інституційного 

досвіду, організаційного та ресурсного забезпечення відбулася лише шляхом 

затвердження відповідної цільової державної програми, що мала досить 

низьку результативність. Це сталося, на нашу думку, через відсутність у 

Стратегії чіткого плану її реалізації та конкретизації завдань, заходів, 

кількісного і якісного визначення ступеня досягнення індикаторів 

перетворень. 

Наступним кроком щодо запровадження єдиної цілісної системи 

державного регулювання стратегічного розвитку регіону був у 1999 р. Указ 

Президента України «Про впровадження системи стратегічного планування 

та прогнозування» [68].  

Документом визначалося створення Центру інформаційних ресурсів і 

технологій у Національному інституті стратегічних досліджень задля 
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організації інформаційного забезпечення й науково-аналітичного 

супроводження діяльності Ради національної безпеки й оборони України з 

питань визначення стратегічних пріоритетів країни та її регіонів на основі 

прогнозування у сфері економічної та інформаційної безпеки, розроблення 

відповідних інформаційних ресурсів і технологій та підготовки кадрів. Таким 

чином, фактично було створено передумови на науковій основі для 

подальшого формування механізмів державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону в Україні.  

При цьому ключовою проблемою, що склалася на той час, була слабка 

координація практичних дій різних гілок влади та концентрації їх зусиль у 

напрямі реалізації стратегічних пріоритетів. Необхідним також було 

визначення кола повноважень і відповідальності центральних, регіональних і 

місцевих органів публічної влади щодо здійснення єдиної державної 

політики розвитку території. 

Протягом 2000-2005 рр. відбулося формування механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону та їх складових через прийняття 

низки нормативно правових актів.  

Так, у 2000 р. відбулося прийняття Закону України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України» [15], що визначив правові, економічні й організаційні основи 

формування цілісної системи прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку України, окремих галузей економіки й 

окремих адміністративно-територіальних одиниць як складової частини 

загальної системи державного регулювання економічного і соціального 

розвитку держави.  

Документом визначено перелік стратегічних документів та окреслено 

повноваження органів публічної влади на державному, регіональному та 

місцевому рівнях та механізму координації їх діяльності в частині реалізації 

державних цільових програм та прогнозів як інструментів реалізації 

державного регулювання стратегічного розвитку регіону. 
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Далі було створено Державну комісію з питань стратегії економічного і 

соціального розвитку, яка за своїм статусом стала постійним консультаційно-

дорадчим органом при Президенті України і метою якої було забезпечення 

дотримання принципу цілісності державного прогнозування й розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України.  

Основним завданням даної інституції стало розробка 

взаємопогоджуваних прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку України, окремих галузей економіки й регіонів на 

коротко-, середньо- та довгостроковий періоди [41]. 

Важливим для вивчення еволюції механізмів державного регулювання 

стратегічного розвитку регіону в Україні є вплив Концепції державної 

регіональної політики, затвердженої у 2001 р. на даний процес. Документ 

визначає головну мету державної регіональної політики, принципи, на яких 

вона ґрунтується, основні завдання та пріоритетні шляхи поставлених 

завдань для вирішення [82].  

Вона стала орієнтиром для регіональних органів публічної влади під 

час визначення стратегічних пріоритетів розвитку територій. Проте, 

реалізація документа так і не знайшла гідного впровадження через 

недостатню зрозумілість послідовності напрямів просторових перетворень та 

розмитість визначених індикаторів. 

Важливими складовими означеного періоду стало прийняття у 2001 

році Бюджетного та Земельного кодексів України. 

Цікавим для аналізу є вітчизняний історичний досвід розробки 

методичного забезпечення державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону.  

У 2002 р. наказом Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України було затверджено Методичні рекомендації щодо 

формування регіональних стратегій розвитку [68], які були своєчасними та 

корисними для тогочасної практики функціонування механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону.  
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Нормативно-правовий акт визначив статус регіональної стратегії 

розвитку на середньо- та довгостроковий періоди, порядку її розробки та 

реалізації. Він визначив, що регіональні стратегії розвитку мають 

розроблятися виключно з урахуванням загальнодержавних пріоритетів.  

Однак, питанням сталого розвитку територій та послідовності дій на 

етапах імплементації стратегічних перетворень достатньої уваги приділено 

не було. Поряд з тим, не всі положення документа використовуються у 

практиці регіональних органів влади та первинних стратегіях регіонів, які 

розроблялися пізніше протягом 2004-2007 рр. (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2. 

Практика використання положень Методичних рекомендацій щодо 

формування регіональних стратегій розвитку регіональними органами влади  

Розділ Реалізація положень, % 

Структура стратегії 63,3 

Описово-аналітична частина 77,7 

Характеристика конкурентних переваг та обмежень 

перспективного розвитку регіону 
70,4 

Стратегічні цілі (напрями) та поетапний план дій щодо 

соціально-економічного розвитку регіону 
85,2 

Основні типи сценаріїв 25,9 

 

У 2004 р. Національним Інститутом стратегічних досліджень, 

Інститутом економічного прогнозування НАН України і Міністерством 

економіки та з питань європейської інтеграції України було розроблено 

Стратегію економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) 

«Шляхом європейської інтеграції» [53].  

Вона була офіційно затверджена Указом Президента України. 

Документом визначено цілі та пріоритети розвитку України, а також 

стратегічні напрямки розвитку галузей економіки, організаційно-інституційні 

форми реалізації стратегічних регіональних конкурентних переваг. У 

Стратегії передбачалася реалізація перетворень за трьома сценаріями: 

оптимістичний, (прискорений інвестиційно-активний), песимістичний 
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(обмежений, високо ризиковий) і базовий (інвестиційно-інтенсивний з 

посиленням конкурентоспроможності країни і регіонів). Визначено три етапи 

її реалізації задля закріплення стійких темпів росту з акцентом на рішення 

широкого комплексу проблем покращення добробуту населення, прискореної 

реалізації структурних задач євроінтеграційного курсу України. 

Проте, попри всі переваги цього документа, відсутність проміжних і 

кінцевих показників ефективності Стратегії та результатів її реалізації не дає 

нам сьогодні можливості судити про те, наскільки вона була ефективною і 

наскільки ми просунулися в реалізації стратегічних цілей та завдань розвитку 

регіонів. А відсутність чіткого плану заходів, необхідних для реалізації 

стратегії, не надає можливості сказати, що саме зроблено для її реалізації і 

хто несе відповідальність за те, що не було зроблено [66]. 

Також у 2004 р. Законом України «Про державні цільові програми» 

визначено засади розроблення, затвердження та виконання державних 

цільових програм як ефективного інструмента механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону [18].  

Документом передбачено процедура формування та реалізації 

державної політики через цільові програми шляхом концентрації фінансових, 

матеріально-технічних, інших ресурсів, спрямованих на вирішення проблем 

соціально-економічного розвитку держави, регіону чи галузі. Завдяки даному 

нормативно-правовому акту здійснилося розмежування між галузевими та 

державними цільовими програмами, що позитивно в подальшому вплинуло 

на всю систему державного управління. 

Фактично завершення періоду формування механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону відбулося з прийняттям Закону 

України «Про стимулювання розвитку регіонів» у 2005 р. Документ визначає 

правові, економічні та організаційні засади реалізації державної регіональної 

політики щодо стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності 

територій на коротко-, середгьо- та довгостроковий період. Акт встановив , 

що державне стимулювання розвитку регіонів здійснюється відповідно до 
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основ державної регіональної політики, державних програм економічного і 

соціального розвитку України, законів про Державний бюджет України, 

інших законів та актів законодавства України, загальнодержавних програм, а 

також програм економічного та соціального розвитку Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя, місцевих бюджетів [68]. 

На основі цього закону відбулася розробка низки нормативно-правових 

актів, що визначили аспекти подальшого стратегічного розвитку на 

регіональному рівні. З того часу з метою забезпечення реалізації державної 

політики щодо стимулювання розвитку регіонів затверджуються:  

 Кабінетом Міністрів України – Державна стратегія регіонального 

розвитку; 

 Верховною Радою АРК, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими радами за поданням відповідно Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій з урахуванням норм, закладених у 

Державній стратегії регіонального розвитку, спільних інтересів 

територіальних громад регіонів – регіональні стратегії розвитку [62].  

Узгодження діяльності центральних та регіональних органів публічної 

влади, виконання регіональних стратегій розвитку здійснюється на основі 

угод щодо регіонального розвитку, що укладаються між Кабінетом Міністрів 

України та органами місцевого самоврядування на регіональному рівні. 

Проте, широкого запровадження даний інструмент не набув і дотепер, через 

що, на нашу думку, неповно використовуються наявні можливості для 

стратегічного розвитку регіону.  

Наступний період 2006-2013 рр. характеризується фактичним 

становленням механізмів державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону.  

Так, у 2006 р. розроблено Державну стратегію регіонального розвитку 

України на період до 2015 р., у якій були визначені ключові проблеми 

розвитку регіонів. Акт наголошував на необхідності розробити регіонам 
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власні стратегії розвитку, проте часові рамки та обов‘язковість даного 

процесу не була зазначена. Вирішити комплекс цих проблем передбачалося 

на підґрунті виконання чотирьох стратегічних завдань: підвищення 

конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу; 

розвитку людських ресурсів; розвитку міжрегіональної співпраці; створення 

інституційних умов для розвитку регіонів.  

Ці пріоритети були визнані домінуючими у більшості регіональних 

стратегіях розвитку до 2015 року, прийнятих майже в усіх регіонах України. 

Водночас затверджені регіональні стратегії орієнтувалися на умови розвитку, 

притаманні докризовому періоду; на зростаючий попит світових ринків на 

сировину та напівфабрикати, екстенсивний характер регіонального 

економічного зростання та витратний підхід до використання наявного на 

місцях наявного ресурсного потенціалу [51].  

Фактично з прийняттям Державної стратегії регіонального розвитку 

України на період до 2015 р. припинилася реалізація раніше затвердженої 

Стратегії економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) 

«Шляхом європейської інтеграції». Це супроводжувалось деформацією та 

фрагментарністю подальшого функціонування механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону.  

Майже у всіх тогочасних регіональних стратегіях регіонального 

розвитку спостерігалося розмаїття інструментарію, доцільності та ступеню 

відображення визначених пріоритетів розвитку територій на державному 

рівні. Проблемою також стала необхідність інтеграції стратегій, щорічних 

програм соціально-економічного розвитку та проектів в регіонах. 

Недостатньо було уваги приділено екологічній складовій стратегічного 

розвитку регіонів. Як, результат, майже у всіх регіонах було затверджено 

стратегії, орієнтовані на коротко- та середньостроковий результат, що часто 

супроводжувалося політизованим вирішенням поточних проблем територій. 

На початку 2015 р. Указом Президента України було схвалено 

Стратегію сталого розвитку «Україна-2020». Вона визначає дорожню карту 
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досягнення головної мети, яка полягає в упровадженні в Україні 

європейських стандартів життя та її вихід на провідні позиції у світі. 

Документом передбачено важливий комплекс структурних змін. У ній 

наголошено, що ці зміни мають оцінюватися соціумом як позитивний крок на 

шляху комплексних реформ в Україні. Їх реалізація повинна відповідати, 

насамперед, критеріям публічності (прозорості та відкритості), природі 

Конституції як документа, що закріплює суспільний договір, а також 

векторам розвитку, безпеки, відповідальності та гордості. Зважаючи на 

проведений аналіз положень Стратегії й ураховуючи її призначення — вона 

засіб забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку країни та її 

регіонів, проте , науковці наголошують на необхідності її доопрацювання в 

напрямку уточнення векторів розвитку та індикаторів їх досягнення [53].  

Це є важливою умовою для функціонування механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону. 

Пізніше у 2015 р. було прийнято Закон України «Про засади державної 

регіональної політики», який визначає основні правові, економічні, соціальні, 

екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної 

політики як складової частини внутрішньої політики України. Документ 

розширив перелік стратегічних документів завдяки використанню переваг 

проектного підходу, додавши до нього плани заходів з реалізації 

регіональних стратегій розвитку та інвестиційні програми (проекти), 

спрямовані на стратегічний розвиток регіонів [63].  

Закон забезпечив правове окреслення основ довгострокової 

економічної самодостатності регіонів і унормував механізми її досягнення; 

впорядкував процеси економічної інтеграції територій, інституціоналізував 

сучасні інструменти підтримки стратегічного збалансованого розвитку 

регіонів України 

Таким чином, сучасні тенденції еволюції механізмів державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону в Україні визначаються впливом 

таких факторів: посилення інтеграційних процесів в наднаціональні 
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співтовариства; зростання ролі локальних територіальних громад та 

децентралізація управління; розширення сфер і можливостей міжнародного 

співробітництва. Все це недостатньо повно враховується державою під час 

визначення перспектив та пріоритетів стратегічного розвитку регіону. Також 

слід акцентувати увагу на поєднання економічних, соціальних та екологічних 

трендів та відстеження динаміки їх індикаторів. 

 

2.2. Оцінка результативності механізмів державного регулювання 

стратегічного регіонального розвитку 

 

Становлення механізмів державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону в Україні є ключовим елементом державного управління, 

оскільки вони забезпечують якість відповідних управлінські рішень. 

Вітчизняний досвід трансформацій, їх характерні особливості, вплив низки 

геополітичних факторів та неготовність органів публічної влади до 

підвищення ефективності їх діяльності обумовлюють необхідність 

здійснення оцінки інструментів довгострокових якісних перетворень 

території.  

Практика застосування механізмів державного регулювання 

стратегічного розвитку регіону показала необхідність детального аналізу 

його складових: нормативно-правового, адміністративно-інституційного та 

фінансово-економічного функціональних механізмів. Досить важливим є 

виокремлення недоліків задля подальшого їх усунення та подальшого 

удосконалення процесу здійснення державного управління у даній сфері. 

Функціонування нормативно-правового механізму обумовлюється 

розвиненістю законодавчої бази України. Усі наявні його інструменти можна 

розділити в залежності від сфери, які вони визначають: 

 законодавче підґрунтя (окреслення законодавчого фундаменту 

стратегічного розвитку регіону, унормування основи економічної 

самодостатності територій і механізмів їх економічної інтеграції; 
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запровадження сучасних інституціональних інструментів); 

 інституційна підтримка врядування (розвиток взаємозв‘язків між 

рівнями влади у спосіб правової розбудови інституцій регіонального та 

місцевого управління, що чутливо реагують на потреби населення, яке 

проживає на їх території, і водночас спроможні адекватно досягти 

загальнодержавних цілей); 

 інституційно-правове підґрунтя для формування й удосконалення 

механізму стратегічної співпраці між регіонами, їх кооперації та інтеграції 

(міжрегіональне та міжнародне співробітництво на регіональному рівні); 

 інституційно-правове забезпечення використання наявного 

потенціалу на регіональному та місцевому рівні (у т. ч. визначення та 

унормування закономірностей його відтворення, відновлення тощо) [24]. 

Зараз недостатньо дієвою та дещо застарілою є нормативно-правова 

база узгодження документів з питань стратегічного розвитку регіону 

відповідно до встановлених повноважень для регіональних органів публічної 

влади. Виходячи з цього, наявна ціла низка проблем, пов‘язаних зі 

складністю забезпечення інтегрованості пріоритетів на різних рівнях 

управління, складністю отримання необхідної інформації, низьким рівнем її 

цілісності, а відповідно і ефективності. 

Аналіз чинного нормативно-правового механізму державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону дозволяє сформулювати такі 

проблеми, що негативно впливають на його результативність: 

1) недосконалість законодавчого регулювання створює перешкоди для 

визначення стратегічних орієнтирів територіального розвитку. Зокрема, 

простежується недосконалість правового визначення реалізації відносин між 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування (особливо на 

обласному та районному рівнях, законодавчо не унормовано поняття 

«делеговані повноваження»). Проблемним є унормування сучасного 

адміністративно-територіального устрою відповідно до оптимізації 

територіальної організації влади в Україні. 
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2) Відсутність дієвого нормативно-правового забезпечення підтримки 

врядування як головного інструменту забезпечення довгострокового сталого 

розвитку регіону, системної основи втілення стратегічних завдань 

державного управління регіональним розвитком. 

3) Недосконалість оптимального ресурсного забезпечення сталого 

стратегічного розвитку регіону, що створює реальні перешкоди реалізації 

визначених у стратегіях регіонального розвитку перспектив і пріоритетів 

[29]. 

Функціонування органів публічної влади та їх структурних підрозділів 

є вкрай важливими інструментами адміністративно-інституційного 

механізму державного регулювання стратегічного розвитку регіону в 

Україні. Сьогодні в країні здійснюється реформа децентралізації, яка є досить 

складною. Проте в даному процесіє досить багато проблемних питань, які 

потребують багато роботи з боку регіональних органів публічної вади, а 

також науково-аналітичного супроводу експертного середовища. 

Актуальною для України є проблема низької дієздатності місцевого 

самоврядування в Україні: слабкість фінансової бази; хронічний брак 

ресурсів для вирішення повсякденних питань місцевого, регіонального 

розвитку; домінування принципу «ручного управління»; суб‘єктивізм, що 

особливо проявлявся в процесі прийняття державно-управлінських рішень на 

рівні громад тощо. Внаслідок хронічної нестачі фінансових та матеріальних 

ресурсів, розвиток місцевого самоврядування в Україні фактично зупинився 

на рівні територіальних громад міст обласного значення.  

За експертними оцінками, впродовж першого півріччя 2015 р. майже 

90% українських територіальних громад отримували державні дотації, у т. ч. 

понад 5400 місцевих бюджетів залишались дотаційними на рівні понад 70% 

від їх реальних потреб (витрат), а понад 480 територіальних громад 

утримувалися за рахунок коштів державного бюджету на 90% і вище [37].  

Все це значно ускладнює процес здійснення власних і делегованих 

повноважень, а також погіршує якість надання публічних послуг та рівень 
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життя населення.  

Ресурсна неспроможність, на нашу думку, спотворює інституційне 

призначення органів місцевого самоврядування, посилює патерналістські 

очікування регіонів від «центру» та перекладає відповідальність за 

стратегічний розвиток території. Ризиками в даному випадку є зниження 

місцевих ініціатив, стимулів до реалізації довгострокових пріоритетів та 

саморозвитку, посилення трансфертної залежності місцевих бюджетів. 

Саме тому в рамках проекту U-LEAD та проекту DOBRE формується 

нова мережа інституцій, зокрема Центрів підтримки місцевого 

самоврядування, які є неприбутковими установами та покликані допомагати 

новоствореним об‘єднаним громадам дати відповідь на питання, як будувати 

своє майбутнє, як розвивати територію, як об‘єднувати громади, як зробити 

їх конкурентоспроможними на відповідній території та між регіонами 

безпосередньо [50].  

Це є важливим в частині розбудови інституційної спроможності 

територіальних громад та міжнародного співробітництва для державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону. 

Також наявними є конфлікт інтересів між регіональними органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, корпоративними 

групами впливу щодо спільного бачення майбутнього та пріоритетів 

розвитку регіону. 

В Україні наразі немає структурно визначеної системи органів 

державного контролю у сфері здійснення стратегічного розвитку регіону: 

існують лише окремі системи органів виконавчої влади з надвідомчими та 

відомчими повноваженнями, між якими майже відсутній зв‘язок, та єдиний 

регулюючий центр на рівні всієї системи органів виконавчої влади; органи 

контролю не мають єдиного організаційного центру, який би спрямовував, 

координував і здійснював регулятивний вплив на органи контролю у системі 

виконавчої влади. Водночас під час реалізації повноважень органами 

виконавчої влади трапляється їх перевищення, втручання у діяльність інших 
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структур, невиконання управлінських рішень і порушення чинного 

законодавства. За всім цим певною мірою вбачається відсутність чіткої 

структури та законодавчої визначеності механізму контролю, контрольних 

органів, які могли б відігравати регулюючу роль і не лише надавати 

інформацію про певний стан, а й попереджувати і припиняти неправомірні 

дії та застосовувати заходи адміністративного впливу [43]. Незавершеність 

реформи децентралізації унеможливлює запровадження інституту префектур, 

які мають виконувати функцію нагляду за місцевими органами публічної 

влади відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні,затвердженої у 2014 р. 

Надзвичайно актуальним питанням функціонування адміністративно-

інституційного механізму державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону є невисока якість його кадрового забезпечення. Результати 

адміністративної реформи, яка проводиться в Україні, свідчать про супротив 

державних службовців різного рівня заходам зі скорочення управлінського 

апарату. Це вимагає розбудови відповідної мережі навчальних закладів і 

центрів. Поза увагою залишаються пропозиції вчених з цього питання, а 

також технічні досягнення, які значно спрощують процес управління. 

Кількісні показники підготовки фахівців свідчать про їх достатність, але 

якість їхньої підготовки залишається невисокою. Відчувається гостра 

потреба у кваліфікованих кадрах, загальновизнаною є «криза керівників-

лідерів», особливо середньої ланки [67].  

Окремим питанням є необхідність омолодження системи державного 

управління. Також потребує вирішення проблема необхідності підвищення 

рівня оплати праці державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування і їх соціальної захищеності. 

Важливою складовою є оцінка якості державного управління. Сьогодні 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України [28] здійснюється 

щорічна оцінка діяльності органів публічної влади на регіональному рівні. 

Проте, на нашу думку, недостатньо уваги приділено питанням якісної 
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складової оцінки їх діяльності відповідно до повноважень, визначених 

чинним законодавством. Поряд з тим, потребує збалансування індикаторів 

здійснення моніторингу відповідно до висвітлення ступеню реалізації 

положень концепції сталого стратегічного розвитку регіонів. 

Також варто проаналізувати рейтинг України за якістю державного 

управління, що проводиться щороку міжнародною аналітичною організацією 

Legatum Institute (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Рейтинг України за критерієм оцінки якості державного управління 

серед 142 країн у 20112017 рр. [14] 

Показники 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Рейтинг України 64 98 99 121 121 120 121 

Кількість країн у 

рейтингу 
104 110 110 142 142 142 142 

 

Аналізу у ньому підлягають економічні показники, стан освіти, науки і 

охорони здоров‘я, рівень безпеки і особистої свободи громадян, якість 

державного управління, підприємництва та розвиток інновацій. 

Динаміка останніх років місця України у даному рейтингу, починаючи 

з 2012 р, є практично незмінною. Індикаторами визначення таких результатів 

для нашої держави є такі:  

 задоволеність якістю державних послуг (10,2% чисельності 

населення); 

 впевненість в чесності політичних виборів (22,7% чисельності 

населення); 

 довіра судовій системі (20,5% чисельності населення); 

 визнання стабільною діяльність уряду (20% чисельності населення); 

 ефективність функціонування уряду (0,8% чисельності населення);  

 розповсюдженість корупції у бізнесі і владі (підтверджують 76% 

українців) [37].  
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Звичайно, рівень оцінки якості державного управління є прямо 

пропорційний здатності та дієвості функціонування адміністративно-

інституційного механізму державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону. 

Важливим інструментом адміністративно-інституційного механізму є 

організація заходів з протидії корупції в органах публічної влади. Рівень 

корупції в Україні, не зважаючи на проведення антикорупційних заходів в 

державі, залишається надзвичайно високим (табл. 2.4). За даними 

Transparency International, яка розраховує щорічно індекс сприйняття 

корупції серед країн світу, Україна має не найкращі показники. Так, рейтинг 

базується на оцінці експертів за шкалою від 0 (найменший рівень) до 100 

(найвищий рівень). 

 

Таблиця 2.4. 

Рейтинг України за індексом сприйняття корупції у 20052016 рр. [67] 

Показники 
Роки 

2005  2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014 2015 2016 

Рейтинг 

України 
113 104 122 134 146 152 134 144 144 142 130 131 

Кількість 

країн у 

рейтингу 

159 163 179 180 180 183 178 176 177 175 168 176 

 

Протягом останніх років Україна, незважаючи на незначне покращення 

ситуації, посідає передостанні місця серед інших країн світу. Ця негативна 

тенденція, пов‘язана з корупцією,що вражає всі сфери суспільного життя і 

значно ускладнює процес стратегічного розвитку регіону. Її розповсюдження 

як в державному, так і в приватному секторах є наслідком політичної 

нестабільності та досить високого рівня толерантного ставлення громадян 

України до дій осіб, задіяних у корупційних схемах. Оскільки, за оцінками 

іноземних експертів, - низхідне зміщення індексу на один пункт є прямим 

відображенням зменшення припливу капіталовкладень до національної 
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економіки у розмірі 0,5 % ВВП та зниження доходів громадян на 4 % [8].  

Негативною тенденцією є падіння рівня довіри громадян до 

регіональних та місцевих органів публічної влади: їм довіряють 17,6% у 

2015 р. респондентів проти 20,1 у 2011 р. [47].  

Це ще один аспект, який порушує важливість питання розбудови 

інституту стратегічного лідерства серед керівництва територій. 

Ефективним інструментом організаційно-інституційного механізму є 

співпраця з науково-аналітичними установами щодо здійснення 

стратегічного розвитку регіону. Вони комплексно відстежують тенденції і 

проблеми сталого розвитку території, здійснюють обґрунтування механізмів 

державної регіональної політики, підготовку наукових та педагогічних кадрів 

та ін. Зокрема, такими установами на національному рівні є: Національний 

інститут стратегічних досліджень, Інститут економіки та прогнозування 

Національної Академії Наук України, Національна академії державного 

управління при Президентові України. Всі вони підпорядковані Главі 

держави, здійснює аналітико-експертне супроводження органів публічної 

влади та їх нормативно-правових актів, розробляють аналітичні довідки та 

науково-дослідні роботи щодо основних тенденцій просторового розвитку 

країни та її регіонів.  

Проте, суттєвою проблемою є незацікавленість держави в фінансовому 

стимулюванні наукових досліджень та недостатність ресурсного 

забезпечення даного процесу. А це є вагомим ризиком в довгостроковій 

перспективі для дієвості механізмів державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону, оскільки поєднання науки та державного управління є 

запорукою інноваційних перетворень та прискореного економічного 

зростання. 

Аналізуючи інституції, які забезпечують здійснення стратегічного 

розвитку регіону, вчені наголошують на тому, що вони не виконують свого 

головного призначення – зменшення ступеня невизначеності і 

структурування стимулів в процесі спільної діяльності, через що створюють 
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певні обмеження організаційно-структурного плану. Однак захист прав і 

розширення можливостей участі у процесі співпраці органів влади різних 

рівнів, місцевого самоврядування та приватних структур, громадських 

організацій, їх ефективна партнерська взаємодія потребує відповідного 

застосування законодавчих актів [76]. 

Внесок агенцій регіонального розвитку (далі – АРР) у довгостроковий 

розвиток територій як інноваційного інструменту державної політики 

залишається вкрай низьким. Більшість вітчизняних агенцій зосереджуються 

на виконанні низки «просвітницьких» функцій (проведення тренінгів чи 

навчальних програм, презентації досвіду регіонів інших країн), що, у 

принципі, може бути передбачено їхнім статутом, як ключовий напрям 

діяльності, але стратегічний потенціал регіону в широкому розумінні не 

відтворюється. Поряд з тим, до проблем їх функціонування можна віднести: 

 необхідність оптимізації кількості АРР та територіального 

окреслення сфери їх функціонування; 

 слабка координація та неузгодженість функціонування АРР; 

 низька публічність та прозорість діяльності АРР [17]. 

Спостерігається невідповідність чинного законодавства в частині 

функціонування АРР потребам стратегічного розвитку регіону. Вони досить 

часто створені як громадські організації і їх засновниками можуть бути лише 

фізичні особи. Такий підхід обмежує можливості створення потужного 

матеріально-фінансового підґрунтя для ефективної діяльності цих агентств. 

Тобто сьогодні АРР в Україні може вважатися мало не кожна громадська 

організація, що декларує намір працювати на регіональному рівні або 

досліджувати регіональні процеси. В Україні притаманна різновекторність 

проголошених ними цілей діяльності.  

Потребує докорінної перебудови вітчизняна система статистичного 

забезпечення реалізації державного регулювання стратегічного розвитку 

територій. На сьогодні маємо надзвичайно низький статистичний супровід 

регіонального розвитку і практично відсутню загальноохоплюючу 
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статистичну інформацію на субрегіональному рівні. Таким чином, активна 

розбудова система державної статистики відповідно до положень 

нормативних документів Європейського Союзу щодо статистичного обліку 

повинна супроводжуватися застосуванням уніфікованої статистичної 

методології [71]. 

Важливими інструментами адміністративно-інституційного механізму 

державного регулювання стратегічного розвитку регіону є створення 

інформаційних баз даних та розвиток електронного врядування в Україні. 

Дієвим інструментом фінансово-економічного механізму державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону в Україні є державні цільові 

програми. Згідно прийнятих нормативно-правових актів у 2016 р. 

передбачалась реалізація завдань та заходів 29 державних цільових програм, 

з яких по чотири не подано звітів щодо їх реалізації, ще для 6 не здійснено 

було фінансування. За спрямованістю вони розподіляються на соціальні (3 

програми), економічні (5 програм), екологічні (5 програм), оборонні (2 

програми), науково-технічні – (3 програми), інші (1 програма).  

 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка фінансування та кількість державних цільових 

програм в Україні протягом 2007-2016 рр. [37] 

 

Структура джерел фінансування державних цільових програм 

розподіляється таким чином 73,6% - кошти державного бюджету, 21,2% - 
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кошти місцевого бюджету, 5,2% - інші джерела. Загалом спостерігається 

низький рівень фінансування протягом 2007-2016 рр. (рис. 2.4). Наприклад, у 

2016 р. профінансовано лише 31,4% запланованих заходів. Все це впливає і 

на якість забезпечення державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону в Україні. 

 

 

 

Рис. 2.2. Співвідношення планових та фактичних обсягів фінансування 

державних цільових програм у 2007-2016 р., млрд. грн. [62]. 

 

Серед недоліків використання державних цільових програм як 

інструменту державного регулювання стратегічного розвитку регіону слід 

відзначити такі:  

– формальність визначення показників результативності;  

– дублювання заходів окремих програм;  

– недосконалість здійснення оцінки ефективності, визначення 

кількісних та якісних показників;  

– недофінансування реалізації програм через завищені можливості 

бюджетів усіх рівнів;  

– відсутність корегування у зв‘язку зі зміною напрямків державної 

політики;  



 66 

– слабкий контроль щодо звітності про виконання програм та 

недостатнє його висвітлення;  

– неможливість оцінки низки програм у зв‘язку з відсутністю 

індикаторів досягнення цілей;  

 невідповідність заходів програм визначеним стратегічним 

пріоритетам території тощо [64]. 

До вищезазначених проблем слід додати декларативність державних 

цільових програм, не реалістичність співвідношення запланованих заходів з 

реальними можливостями, фрагментарне подання звітності щодо їх 

виконання. Важливим питанням, що потребує вирішення – низький рівень 

громадського контролю щодо забезпечення прозорості використання даного 

інструменту державного управління. 

Ефективним інструментом є реалізація державно-приватного 

партнерства. Так, станом на початок 2017 р. на засадах державно-приватного 

партнерства реалізувалося 186 проектів (укладено 154 договорів концесії, 32 

договір про спільну діяльність, 1 договір державно-приватного партнерства). 

Зазначені проекти реалізуються в наступних сферах господарської 

діяльності: оброблення відходів (112 проектів); збір, очищення та 

розподілення води (37 проектів); будівництво транспортної інфраструктури 

(16 проектів); виробництво, транспортування і постачання тепла (6 проектів); 

виробництво, розподілення та постачання електричної енергії (5 проектів); 

управління нерухомістю (2 проекти); пошук, розвідка родовищ корисних 

копалин та їх видобування (1 проект); туризм, відпочинок, рекреація, 

культура та спорт (1 проект); інші (6 проектів) [23]. 

Головними перешкодами на шляху забезпечення ефективного 

державного регулювання стратегічного розвитку регіону в Україні є: 

 недосконалість нормативно-правової бази державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону; 

 відсутність системного підходу до державно управління на 

регіональному рівні, невизначеність стратегічних перспектив регіонального 
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розвитку; 

 неповне використання потенціалу інструментів державного 

регулювання, спрямованих на стимулювання стратегічного розвитку регіону; 

 низька інституційна та фінансова спроможність регіональних 

органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем територіальних 

громад; 

 незавершеність формування та недосконалість моделі управління 

на регіональному та місцевому рівнях; 

 низька ефективність механізмів формування й реалізації державної 

стратегії розвитку;  

 відсутність стимулів до створення системи стратегічного розвитку 

регіону, прозорих і зрозумілих усім механізмів формування й реалізації 

державної політики, удосконалення процедур виконання владних 

повноважень [71]. 

Здійснена оцінка механізмів державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону в Україні актуалізує питання розбудови інститутів 

стратегічного лідерства, стратегічного партнерства, необхідності створення 

сприятливого інституціонального середовища, підвищення 

конкурентоспроможності територій, активізація інноваційно-інвестиційної 

діяльності та забезпечення відтворювального потенціалу регіональної 

економічної системи.  

 

2.3. Особливості стратегічного розвитку Харківської області  

 

В умовах глобальної трансформації і країни, і регіони все частіше 

стикаються з новими, все більш масштабними викликами і проблемами. Тому 

шукати відповіді на нові зовнішні виклики у світі мають не лише національні 

уряди, а й регіональні влади.  

Як відомо, в сучасній ситуації успішна регіональна економічна 

політика і, відповідно, стратегічний розвиток регіону ґрунтуються не стільки 
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на традиційному управлінні доступними ресурсами, скільки на управлінні 

можливостями і середовищем, а також на використанні складових «нової 

економіки» і механізмів, що стимулюють формування нових ринків і 

локалізацію бізнесу. Сьогодні все більше регіони несуть все більшу 

відповідальність за «утримання» і реформування своєї території. 

Альтернативою стратегічного розвитку простору територій на 

регіональному рівні є зниження якості трудових ресурсів і відтік населення, 

падіння економічної активності. Окрім того, динамічність та мінливість змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища адміністративно-територіальних 

одиниць зумовлює посилення ролі науково виваженого формування і 

реалізації стратегій як основного інструменту державного регулювання у 

даній сфері. 

Протягом всього періоду незалежності України визначальний вплив на 

розвиток країни та її регіонів здійснювали фактори як макро-, так і 

мікросередовища. Все це зумовлювало пошук органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування відповідних шляхів вирішення існуючих 

проблем. 

Практика розробки стратегічних документів для мезосистем (регіонів, 

міст, агломерацій), що склалася сьогодні в країні, дозволяє виділити такі 

чотири основні складові процесу стратегічного планування: 1) аналіз та 

оцінка поточного стану розвитку території; 2) характеристика конкурентних 

переваг та обмежень перспективного розвитку; 3) визначення стратегічних 

напрямків розвитку; 4) пошук інструментарію досягнення бажаного 

результату [65]. 

Досвід розробки стратегій розвитку Харківської області вказує на 

наступне. Протягом останнього двадцятиріччя в регіоні було розроблено, 

починаючи з 2002 р., одну комплексну довгострокову програму соціально-

економічного розвитку «Харківщина-2010» та регіональні стратегії розвитку 

- до 2011, 2015 та дві до 2020 рр. (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 
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Історія розробки стратегій розвитку Харківської області  

Рік Назва документа Стратегічна мета 

1999 Регіональна комплексна програма 

соціально-економічного розвитку 

Харківської області до 2010 р. 

Забезпечення зростання 

життєвого рівня населення, 

зайнятості на основі 

подолання кризи в 

економіці. 

2003 Стратегія соціально-економічного 

розвитку Харківської області на 

період до 2011 р. 

Підвищення якості життя 

населення регіону. 

2008 Стратегія соціально-економічного 

розвитку Харківської області на 

період до 2015 р.  

Досягнення європейських 

стандартів життя населення 

та динамічного розвитку 

територіальної громади. 

2010 Стратегія сталого розвитку 

Харківської області до 2020 р.  

Забезпечення високої якості 

життя населення на основі 

побудови соціально 

орієнтованої 

природозберігаючої 

інноваційної економіки. 

2015 Стратегія розвитку Харківської 

області на період до 2020 р. 

Забезпечення стабільного 

зростання рівня життя 

населення шляхом стійкого 

збалансованого розвитку 

території. 

 

Так, за своєю сутністю Регіональна комплексна програма соціально-

економічного розвитку Харківської області до 2010 р. [155] можна вважати 

стратегією. Вона була розроблена шляхом залучення широкого кола 

експертів та фахівців. Її реалізація передбачалася у три етапи: перший (1999-

2000), другий (2001-2005), та третій (2006-2010).  

У ній були чітко сформульовані основи тогочасної регіональної 

соціально-економічної політики, приділено увагу необхідності вирішення 

найактуальніших проблем регіонального розвитку у напрямі соціальної 

спрямованості. Визначені політичні аспекти розвитку, передбачено 

формування інвестиційного блоку новаторської діяльності та розвитку 

підприємництва в регіоні. Запроваджено програмно-цільовий підхід до 
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стратегічного розвитку регіону.  

У 2010 р. у регіоні була розроблена «Стратегія сталого розвитку 

Харківської області до 2020 року» [56].  

Для прогнозування сталого розвитку Харківської області в Стратегії-

2020 було побудовано кілька сценаріїв: базовий; неінноваційний, 

інноваційний, розвитку малого підприємництва. Кожен із них розроблявся в 

декількох варіантах: реальному, помірному та оптимістичному. За основу 

було обрано інноваційний оптимістичний комбінований сценарій [14].  

Дієвим інструментом поряд з кластерами, визначено державно-

приватне партнерство. Створено систему стратегічний та операційних цілей 

стратегічного розвитку територіальної громади Харківської області. Проте, її 

реалізація була припинена внаслідок подій 2013-2014 рр. на території 

України та прийняттям у 2014 р. Стратегії державного регіонального 

розвитку на період до 2020 р., яка була розроблена на основі кращого 

світового досвіду та важливості запровадження проектного підходу в 

державне управління.  

Проаналізувавши всі попередні стратегічні документи, доходимо 

висновку, що вони є схожими за структурою, з огляду на єдину 

методологічну базу і вимогами до їх розробки. Сценарний підхід до 

стратегічного розвитку регіону використано було лише у двох останніх 

Стратегіях. Не у всіх документах (окрім останньої) є деталізованими 

операційні цілі за стратегічними напрямками.  

Недостатньо уваги приділено екологічній складовій сталого 

стратегічного розвитку регіону, міжрегіональному співробітництву, розвитку 

депресивних та інвестиційно привабливих територій. Вагомим недоліком 

всіх попередніх документів є відсутність стратегічних планів їх реалізації зі 

встановленими термінами, обсягом ресурсів та відповідальними за 

досягнення визначених стратегічних орієнтирів.  

Все це було в подальшому враховано органами публічної влади і у 

2014 р. розроблено Стратегію розвитку Харківської області на період до 2020 



 71 

р. [28].  

Вона є правонаступницею попередніх стратегічних. Її реалізацію 

передбачено у два етапи – перший – 2015-2017 рр . та другий – 2018-2020 рр., 

кожен з яких вміщено у відповідні Стратегічні плани. Наразі вона є основою 

державного стратегічного планування в області, що гармонічно поєднує 

вдосконалені існуючі програми розвитку територій, стратегічні орієнтири 

розвитку регіону та держави. 

Документ визначає ключові особливості та пріоритетні напрями 

соціально-економічного розвитку регіону, формує нове стратегічне бачення 

розвитку Харківської області як одного з опорних центрів 

загальноєвропейської поліцентричної системи метрополітенівських регіонів. 

При її розробці використані сучасні практики стратегічного аналізу і 

планування, що застосовуються регіонами країн ЄС, напрацювання вчених, 

практичні пропозиції незалежних фахівців, регіональних органів виконавчої 

влади і органів місцевого самоврядування, представників бізнесу та 

громадських організацій, узагальнені робочою групою та Асоціацією органів 

місцевого самоврядування Харківської області [37]. 

План заходів розкривається у цільовому сценарії розвитку області, 

який передбачає досягнення стабільного зростання якості життя населення 

Харківщини, формування умов для збереження та примноження якісного 

людського капіталу регіону на основі активізації міжнародного 

співробітництва, енерго- та ресурсо-ефективної модернізації основних 

засобів, залучення інвестицій у реальний сектор економіки, передусім, галузі 

переробної та видобувної промисловості, сільське господарство, енергетику, 

будівництво та житлово-комунальне господарство, нарощування експортних 

можливостей підприємств та організацій області за рахунок диверсифікації 

зовнішніх ринків, стимулювання розвитку науково-освітніх, дослідницьких, 

інжинірингових послуг та інформаційних технологій як основи інноваційно-

орієнтованого сервісного сектору економіки регіону.  

Важливими умовами стійкого збалансованого соціально-економічного 
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розвитку Харківщини визначено підвищення рівня енергетичної та 

екологічної безпеки регіону, а також застосування сучасних європейських 

підходів до просторового розвитку для зменшення територіальних 

диспропорцій. 

Стратегічні цілі розвитку Харківської області на період до 2020 року є 

такими: 

а) конкурентоспроможність та зростання валового регіонального 

продукту (ВРП); 

б) зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та 

поліцентричний розвиток; 

в) ефективне управління місцевим розвитком. 

Документом визначено комплексну систему індикаторів за кожним зі 

стратегічних напрямків [71]. 

Проекти, включені до Плану реалізації Стратегії на 2015-2017 роки, 

зокрема, передбачають зменшення дисбалансів у розвитку окремих 

адміністративно-територіальних одиниць області, покращення 

інституціональних умов для започаткування та ведення підприємницької 

діяльності, поліпшення ситуації у сфері зайнятості тощо (рис. 2.6). 

Реалізація Стратегії спрямована на забезпечення включеності всіх сфер 

розвитку регіону, вирівнювання економічних та соціальних диспропорцій, 

поліцентричний розвиток, створення умов для підвищення якості життя. 

На прикладі сучасної Харківської області розглянемо особливості 

системного підходу в умовах глобальних викликів. Перший і найбільш 

очевидний виклик полягає в глобалізації, що виявляється у формуванні 

єдиного геоекономічного простору і уніфікації стандартів. Зрозуміло, що 

поряд з погрозами, процес глобалізації надає і нові можливості для 

вирішення внутрішніх проблем регіонів та інструменти для формування 

нового шляху стратегічного розвитку регіону зі створення нових 

властивостей і конкурентних переваг.  



 73 

 

 

Рис. 2.6. Запровадження проектного підходу до стратегічного розвитку 

Харківської області  

 

Глобалізація робить існуючі кордони більш проникними, не стираючи 

їх. Це призводить до того, що доводиться шукати відповіді на набагато 

більшу кількість викликів, ніж це було у випадку економіки, орієнтованої на 

внутрішнє споживання. З огляду на прикордонне розташування Харківської 

області і традиційну експортооріентірованность, істотний вплив на його 
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розвиток надають зовнішні чинники: порівняно розвинена, хоча і застаріла 

виробнича і транспортна інфраструктура, сервісний сектор. 

Так, протягом останнього двадцятиріччя Харківська область значною 

мірою повторює шлях старопромислових регіонів Європи. Через глибокі 

зміни в світовій економічній кон‗юнктурі у 1980-х роках потужні промислові 

центри Великої Британії, Германії, Італії, Франції пережили етап вимушеної 

деіндустріалізації. Переживши системну кризу 1990-х років, Харківщина 

стала єдиним з індустріальних регіонів України, якому вдалося змінити свій 

тип економіки згідно європейських тенденцій.  

Це підтверджується глибокими змінами в структурі валового 

регіонального продукту. Промисловість зберігає позиції одного з основних 

роботодавців. Разом із тим, сформувався динамічний ринок послуг, істотно 

посилені сервісні функції обласного центру. Стрімкого розвитку зазнали не 

лише торгівля, а й складні послуги, передусім, IT, інжиніринг, архітектурне 

проектування тощо, які набули ознак нових сфер спеціалізації області. 

Завдяки національним реформам реальні перспективи перетворення на 

повноцінний сектор економіки і фактор міжнародної 

конкурентоспроможності регіону має вища школа [3].  

Отже, розглядаючи стан регіонів України як на «напівповний стакан, а 

не як на напівпорожній» в результаті сукупної дії зовнішніх і внутрішніх 

тенденцій і чинників, то ситуація в них, і, зокрема, в Харківській області 

може бути охарактеризована як така, що спонукає до активного пошуку 

нових можливостей зі зростаючою роллю регіону як учасника 

світогосподарських процесів і проектів.  

Зазначимо, що стратегічний розвиток регіону має бути спрямований не 

стільки на екстенсивне, як на інтенсивне використання доступних ресурсів, 

передовсім, людських і природних ресурсів, і це безальтернативно вказує на 

такий стратегічний орієнтир, як поліпшення якості життя, що відповідає 

стандартам життя середнього класу, що можна виразити в тріаді Корбюз‘є: 

«житло – робота – дозвілля». Причому стандартів досить 
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конкурентоспроможних в порівнянні зі стандартами Харківської агломерацій 

та інших великий агломерацій і метрополітенських ареалів у Східній Європі 

як доречної бази для управлінського бенчмаркінгу. 

У цьому і полягає другий виклик. Зростаюча конкуренція країн і 

великих міст за якісні людські ресурси в умовах зростання ролі людського 

капіталу як основного чинника економічного розвитку викликає сьогодні 

серйозне занепокоєння. Неспроможність утримати кваліфіковану людину 

завдяки привабливим умовам життя і оточення призводе до дефіциту якісних 

людських ресурсів в регіоні, депопуляції територій і поступовому занепаду 

цілих галузей місцевої економіки.  

Ця проблема є дуже актуальною для майже усіх сільських територій 

сучасної України, і вона поки що не вирішується методами міграції робочої 

сили з інших територій (сіл, областей, країн) та її інтеграції у нове соціальне і 

господарське оточення [14].  

Щоб зберегти якісні людські ресурси і, отже, підготувати основу 

майбутнього розвитку регіону, потрібно звернути увагу на такі нагальні 

проблеми як зростання якості життя, створення нових робочих місць у 

сільській місцевості, структурний дисбаланс системи зайнятості (структура 

зайнятості і якість освіти не відповідають запитам економіки). 

Невирішені соціально-економічні проблеми і недоліки 

життєзабезпечення на території республіки зумовили певне ставлення 

населення до умов життя і його готовність до міграції. З огляду на, що 

відбувається відтік молодої і достатньо кваліфікованої частини робочої сили, 

а багато з тих, що прибувають з інших регіонів України (особливо Донецька і 

Луганська області) потребують додаткову інтеграції у локальні спільноти, то 

часто відбувається навіть негативний соціальний відбір, що призводить, в 

кінцевому рахунку, до дефіциту якісних трудових ресурсів. А якість 

трудових ресурсів формує і «якість» економічного простору, яке і без того є 

сильно деформованим. 

Харківська область є єдиною в Україні, де чисельність населення 
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обласного центру в 20 разів перевищує людність другого за величиною 

населеного пункту (м. Лозова). Крім того, місто Харків розташований на 

північ відносно геометричного центру регіону. Це створює додаткові 

виклики розвитку периферійних районів і веде до системного виснаження їх 

ресурсів. Подолання цих диспропорцій можливе тільки за рахунок створення 

мережі соціально-економічних хабів в рамках надрайонних систем 

розселення, формування яких передбачено Генеральною схемою планування 

території України. 

Третій виклик, що сприяє появі попереднього і його готує, - це 

урбанізація і поляризація економічного простору. Причому поляризація 

економічного простору разом з централізацією влади посилюють контрасти 

між розвиненим обласним центром і ослабленою периферією і обумовлюють 

набір типових проблем [34]: депопуляція населення і слабка економічна 

активність, хронічні дефіцити місцевих бюджетів, низький інвестиційний 

потенціал, зубожіння і бідність, недостатня розвиненість населених пунктів, 

критичний стан комунальної інфраструктури і ризики техногенних катастроф 

тощо. Наприклад, Харківська область є єдиною в Україні, де чисельність 

населення обласного центру в 20 разів перевищує людність другого за 

величиною населеного пункту (м. Лозова). Крім того, місто Харків 

розташований на північ відносно геометричного центру регіону. Це створює 

додаткові виклики розвитку периферійних районів і веде до системного 

виснаження їх ресурсів. 

З іншого боку, відзначається сильна неоднорідність і зростаюча 

диференціація внутрішньо-регіонального економічного простору [83].  

Це викликано недостатнім розвитком системоутворюючих елементів 

регіонального економічного простору (мережі опорних «точок зростання» з 

порівняно розвиненою інфраструктурою і виробничою базою, контрактною 

мережею для становлення ринкової економіки інститутів та ін.). Ці 

обставини сильно ускладнюють вирішення завдання відтворення на території 

регіонів України такої структури економіки і розселення, які змогли б 
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забезпечити досягнення базових європейських стандартів якості життя а 

привабливість місцевих активів для інвесторів.  

Сьогодні в умовах системної кризи головні інвестиційні ризики – це 

криза довіри і втрата ліквідності. Оминаючи кризу довіри, щоб створити 

ліквідність, крім самого підприємства слід відтворити певні вузли 

економічного простору, включаючи доступні джерела середньо- і 

довгострокового фінансування, маркетинг, брендинг і управління якістю, 

інжиніринг, транспортні та інженерні мережі, соціальну інфраструктуру, 

кадрове забезпечення, освіту, охорону здоров'я.  

Це легше зробити не за допомогою окремого інвестиційного проекту, а 

комплексним проектом розвитку території в рамках системного планування 

розвитку просторової локальності. Останнє може реалізуватися за допомогою 

механізмів створення спроможних об‘єднаних громад, виробничих кластерів 

навколо успішних підприємств, мереж, в яких взаємопов‘язані інвестиційні 

проекти і державні програми у вигляді приватно-державного (та згодом і 

приватно-муніципального) партнерства і стартових гарантій, а також 

«дорожні карти» для необхідного організаційного, інституційного та 

технологічного забезпечення економічних проривів. 

Четвертий виклик – це виклик входження у нову хвилю технологічних 

змін і формування інформаційного суспільства, щоб забезпечити прорив в 

економічному розвитку території, що підсилюють роль знань в соціально-

економічному розвитку, що знижують вплив багатьох традиційних факторів 

росту, глобальні мережі передачі і обробки інформації. При цьому категорія 

географічної «периферійності» в умовах розвитку економіки знань виходить 

за рамки виключно географічного поняття, і здебільшого визначається 

можливістю управляти інноваційними процесами. Інноваційність, в свою 

чергу, визначається рівнем освіти населення, наявністю сильних 

дослідницьких центрів і політикою, націленої на підтримку освіти, інновацій, 

трансакційного сектора економіки і рішення інституційних проблем, 

пов'язаних з обігом інформації та інтелектуальної власності. 
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В умовах, з одного боку, різнорівневої інтеграції простору і кооперації, 

а, з іншого боку, посилення світової конкуренції з боку інших країн, що 

розвиваються, чи не єдиною можливістю для українських підприємств увійти 

в світовий ритм нової «технологічної хвилі» і успішно скористатися 

«дифузією інновацією» і потужним суспільним модернізаційним запитом на 

оновлення є створення і розвиток локальних точок конкурентоздатності за 

логікою «стратегії блакитного океану» [47], зокрема через інформатиці і 

поширення знань як чинників виробництва. Шанс для цього є, тому що 

сьогодні усі великі міста України досі мають великий потенціал до 

генерування інновацій і підготовки відповідних кадрів. 

П‘ятий виклик – це загроза порушення балансу природо господарських 

відносин і виклик до модернізації способу господарювання. Необхідно 

враховувати запас екологічної міцності регіональної економічної системи, 

заснованої на певному способі господарювання, який, безумовно, впливає на 

природне середовище і здоров‘я людини. Однією із найбільш болючих 

екологічних проблем регіонів України є наростаюча проблема виснаженості 

земель сільгосппризначення. При цьому часто регіональні програмні 

документи не дуже акцентують увагу на цій проблемі. 

В рамках системного планування необхідно створювати екологічний 

каркас регіону, що складається з мережі особливо охоронюваних природних 

територій і зон з різним ступенем обмежень господарського використання, 

здійснювати раціональне природокористування і стійке відтворення 

природного багатства, забезпечити ефективне залучення в господарський 

оборот природних ресурсів при обов‘язковому дотриманні 

природоохоронних вимог. Недооцінка цих вимог може негативно 

позначитися на загальній екологічній обстановці в регіоні, негативно 

вплинути на регіональні конкурентні переваги в розвитку туризму і на імідж 

регіону в цілому. 
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РОЗДІЛ 3.  

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Формування комплексного механізму державного регулювання 

стратегічного розвитку регіону 

 

У 2019 р. розпочинається новий процес стратегічного планування на 

регіональному рівні, а саме: розробка обласних стратегій розвитку на 2021-

2027 рр. та планів заходів з їх реалізації відповідно до нової державної 

стратегії регіонального розвитку і нових об‘єктивних умов, що склалися для 

регіонів. Відповідальними за це є обласні державні адміністрації. Це є дуже 

відповідальним етапом, оскільки від нього залежить ефективність державної 

економічної, енергетичної і регіональної політик та ресурси для відповідного 

фінансового і кадрового забезпечення. 

Наразі можливо підсумувати перші «уроки» від впровадження 

державної регіональної політики за 2015-2018 рр. Відповідно, на ці уроки 

суттєво впливали зовнішні тренди, автоматично включаючи механізми 

адаптації до них у національній і регіональних управлінських системах. 

Перший урок: регіональні стратегії та державна регіональна політика 

(далі – ДРП) мають бути цілком погоджені та інтегровані, враховуючи їхню 

ієрархію. 

Так, вже навесні 2015 р. в Україні майже на 95% були сформовані 

нормативна база ДРП та система регіональних стратегій і стратегії 

національного рівня. Проте, суттєва частина регіональних стратегій та планів 

заходів з їх реалізації містила багато помилок, які обмежують ефективність 

впровадження ДРП на цих територіях. Найбільш поширеними помилками, на 

думку В. Кашевського [54], були: 

 практика підготовки стратегій доволі кулуарно, без обговорення з 

широким колом представників органів влади та самоврядування, науки, 
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місцевих підприємців та громадськості; 

 визначення стратегічних і операційних цілей під впливом 

суб‘єктивних факторів, а не об‘єктивними причинно-наслідковими зв‘язками; 

 затримки у підготовці та невисока якість технічних завдань на 

проекти у планах заходів з реалізації регіональних стратегій, при чому це не 

виправлялося навіть згодом; 

 бюджетна нереалістичність через планування занадто кошторисних 

заходів, які у 5-30 разів перевищували можливості обласного бюджету, 

особливо – їх розвиткової частини (у середньому по країні це 5-6%); 

 акцент проектів на потреби конкретної громади без врахування 

одночасного ефекту на увесь регіон або міжрегіонального ефекту, відчувався 

брак технічних завдань на проекти, що мають стратегічний вплив на 

розвиток регіону (рис. 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.1. Тематичні напрямки регіональних проектів, що фінансувалися 

з ДФРР у 2015-2017 рр. [4]. 

 

На відміну від ЄС, в якому діє «фільтр» на неякісні стратегії і проекти 

до них у вигляді обов‘язкового виконання нормативної бази ЄС задля 
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отримання зовнішнього фінансування з декількох структурних фондів, 

Україна немає подібного запобіжника.  

Відтак, регіони зі своїми не дуже якісними стратегіями мають невисокі 

шансів повноцінно фінансувати свої проекти з державних коштів, 

передбачених на регіональну політику. Однак є сподівання, що вже у 2019 р. 

Мінрегіон матиме повноваження щодо надання висновків про відповідність 

регіональних стратегій вимогам нормативної бази задля державного 

співфінансування (ДФРР та Державний фонд енергоефективності) тих 

обласних проектів, які матимуть най суттєвий ефект на підвищення 

конкурентоспроможності конкретного регіону, просторову економічну 

інтеграцію, поширення ефективного і багаторівневого врядування на 

субнаціональному рівні. 

Нормативна база ДФРР має потенціал і мусить бути удосконалена 

задля підвищення конкурентоспроможності усіх регіонів, а не задля «гасіння 

пожеж», як це є нині. 

Протягом 2015-2016 рр. український парламент і уряд передавали 

обласним адміністраціям і обласним радам збільшені повноваження і значні 

ресурси у сфері регіонального розвитку, тобто нормативна база ДФРР «де 

юре» забезпечує більшу самостійність областей у визначенні пріоритетності 

спрямування коштів та конкурсному відборі проектів. Однак регіони не 

зовсім відповідально поставилися до цих повноважень і можливостей. 

Моніторинг 1646 проектів, впровадження яких завершилося за останні три 

роки [45], продемонстрував певну , що: 

 ані гривні з ДФРР не було вкладено у виконання 82% завдань 

регіональних стратегій, які б, за задумом розробників цих стратегій, мали б 

прямий вплив на зростання регіональних економік; 

  35% проектів не були включені у регіональні стратегії або плани їх 

реалізації на 2015-2017 рр.;  

 територіальне охоплення і ефект 63% проектів не перевищував 

розмірів однієї територіальної громади (району, міста, ОТГ, села) (рис. 3.2); 
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Рис. 3.2. Територія впливу профінансованих з ДФРР проектів з 

регіональних стратегій та з планів заходів з їх реалізації в розрізі регіонів [5]. 

 створення нових робочих місць не є адекватною ціллю при розробки 

проектів ДПП, а їх фінальна калькуляція провадиться неадекватно (рис. 3.3). 

 

 

 

Рис. 3.3. Регіони України, у яких були створені нові робочі місця в 

рамках проектів ДФРР у 2015-2017 рр. [8]. 

 

Сфери діяльності, у яких були створені нові робочі місця в рамках 

проектів ДФРР у 2015-2017 рр. наведені на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Сфери діяльності, у яких були створені нові робочі місця в 

рамках проектів ДФРР у 2015-2017 рр. [8]. 

 

Кожна регіональна стратегія має мати належне фінансове забезпечення, 

без якого вона залишатиметься лише фантазією групи її авторів. Це означає, 

що з точки зору саме державницької позиції і ефективності ДРП за рівнями 

ієрархії її застосування, у подальшому нормативно-правовий порядок 

функціонування і використання коштів ДФРР повинен зважати на: 

 безумовний зв‘язок проекту ДФРР до конкретного технічного 

завдання з плану реалізації обласної стратегії;  

 своєчасне оновлення і щорічне оприлюднення переліку технічних 

завдань для проведення експертизи проектів та їх конкурсного відбору; 

 посилення конкуренції між проектами у межах одного технічного 

завдання регіональної стратегії, а не між різними технічними завданнями; 

 потреба у відстеженні ефективності та впливу проектів і синергії від 

них, а не тільки у своєчасному і «цільовому використанні бюджетних 

коштів»; 

 поступове започаткування персональної відповідальності 

відповідальних членів регіональних комісій за некомпетентне або 

корумповане оцінювання проектів та ін. 
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Третій урок: урахування доречного іноземного досвіду, зокрема – ЄС, 

для стимулювання стійкого або інноваційного розвитку регіонів.  

Сучасна Україна відчуває суттєві складнощі зі своїм як сталим 

(екологічно дружнім) та інноваційним розвитком. Частішають випадки, коли 

інші країни впроваджують інноваційні проекти для українських фахівців, 

щоб з мінімальними фінансовими затратами і, головне, законно отримати 

ліцензії на промислове впровадження винаходів у себе. Наша держава стає 

однією з найбільших країн-донорів найціннішого національного трудового 

ресурсу та інтелектуального капіталу.  

Динаміка цієї проблеми має неприємні тренди: а) збільшується 

кількість дуже кваліфікованих кадрів і науковців, що виїжджають закордон – 

від РФ до США і Ізраїлю; б) зниження питомої ваги витрат на інноваційний 

розвиток у ВВП.  

Ці щонайменше три уроки варто врахувати розробникам у регіонах 

України для покращення підготовки нових стратегій розвитку на 2021-

2027 рр. 

У контексті саме державного або навіть публічного (із залученням як 

державних органів, так і інших сторін (муніципалітетів, бізнесу, 

громадськості)) регулювання вирізняються щонайменше два вектори змін у 

стратегічному розвиткові сучасного українського регіону: 

1) інноваційний розвиток регіональних економік на основі концепції і 

стратегії «розумної спеціалізацію» регіонів (сучасний досвід ЄС і), 

2) сталий і інноваційний розвиток регіональної системи управління і 

регіональних економік через нарощування необхідних і адаптивних 

здатностей усіх сторін, задіяних до публічного регулювання, але 

щонайменше - систем управління (концепція «регіон, що навчається». 

Ці два вектори хоча і дуже пов‘язані між собою і принципово не 

суперечать один одному, оскільки, які мінімум, передбачають переніс 

ініціативи та частини відповідальності на рівень регіону (субнаціональний 

рівень), однак, у контексті курсу відразу багатьох державних реформ в 
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Україні, не менш і навіть більш доречним є подальший розвиток за 

концепцією «регіон, що навчається». Він можливий лише за умови наявності 

такого соціального поняття, як «суспільство, що навчається». 

Стосовно першого вектору, що був згаданий вище. Дійсно, інновації 

відіграють вирішальну роль у інтеграції зусиль всіх секторів, щоб зробити 

суспільство та територіальну економічну систему більш конкурентоздатною 

та стійкою в умовах глобалізації. Тому в країнах та регіонах ЄС одним з 

основних напрямів політики є підтримка дослідницьких та інноваційних 

стратегій «смарт-спеціалізації». «Основні завдання смарт-спеціалізації 

спрямовані на підвищення конкурентоспроможності регіонів (і країн) і, в 

кінцевому підсумку, виведення їх на провідні позиції в окремих галузях 

знань, зміцнення позицій на глобальному ринку, підвищення стійкості в 

умовах глобального конкурентного тиску шляхом тіснішої інтеграції в 

національні, міжнародні та глобальні ланцюжки доданої вартості» [53].  

Також для менш розвинутих регіонів стратегії «розумної спеціалізації» 

забезпечують більш структурований і зрозумілий перехід до більш 

інноваційних і гнучких регіональних систем та включення у континентальні 

та міжнародні «горизонтальні» зв‘язки з іншими регіонами (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Складові парадигми «розумного розвитку регіону» [54]. 
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Угода про асоціацію з ЄС передбачає, що до кінця 2025 року Україна 

повинна максимально наблизити своє законодавство до законодавства ЄС та 

імплементувати у вітчизняне законодавство положення близько 350-ти 

директив, регламентів та рішень ЄС. Для впровадження смарт-спеціалізації у 

систему стратегічного планування регіонального розвитку України 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України підготувало зміни до постанов КМУ від 11 листопада 

2015 року №931 та №932, і, на думку В. Кашевського, найближчим часом (у 

2018-2019 рр.) очікується погодження проекту цих постанов з іншими 

міністерствами та обласними державними адміністраціями [75].  

За задумом урядовців, не менше однієї стратегічної цілі в кожній 

обласній стратегії має бути визначено на засадах «розумної спеціалізації» зі 

спрямуванням декількох видів економічної діяльності регіону на 

інноваційний розвиток. Відбір таких пріоритетів має відбуватися із 

врахуванням світових ринкових та технологічних трендів інноваційного 

розвитку та сприяти пошуку тих напрямів економічної діяльності, які є 

конкурентоспроможними на рівні країни та у міжнародному масштабі [35]. 

Стосовно другого вектору стратегічного розвитку сучасного 

українського регіону, що було згадано вище: поняття «регіон, що навчається» 

засноване на досить ясною гіпотезі: конкурентоспроможність будь-якого 

регіону в сучасному світі визначена його здатністю до навчання. Здатність 

знань акумулюватися в єдиному соціокультурному просторі, що включає в 

себе традиції, загальний горизонт світосприйняття і міжособистісні 

позитивні очікування, стає головним механізмом агломерації [81].  

Доцільним є обґрунтування комплексного погляду на систему 

державного та публічного регулювання процесу закріпленням потрібних 

компетенцій на рівні регіону в контексті «регіону, що навчається» і 

керуючись бажанням регіональних органів публічної влади нарощувати 

здатності реалізувати потрібні компетенції управлінської системи. Для цього 

вважаємо достатнім удосконалення комплексного механізму стратегічного 
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розвитку українського регіону.  

В сучасних економічних умовах формування і впровадження такого 

комплексного механізму з урахуванням прогнозованих довгострокових і 

поточних змін зовнішнього і внутрішнього середовищ (але особливо – 

зовнішнього середовища) є основним завданням ефективного державного і 

регіонального стратегічного менеджменту на регіональному рівні.  

В умовах наростаючої конкуренції і розвитку технологій питання 

розробки адаптивних систем управління конкурентоспроможністю регіону на 

основі адаптивного «вирощування» і адаптивного закріплення потрібних 

якостей і компетенцій, як мінімум, в управлінській системі регіону 

набувають особливої значущості як основного джерела створення нових і 

закріплення існуючих його конкурентних переваг, а також важливості як 

суб'єкта управління. 

У зв'язку з цим така розробка системи управління, в першу чергу, 

потребує вирішення наступних завдань: 

- обґрунтування необхідності удосконалення існуючих елементів 

системи державного управління стратегічного розвитку регіону (далі – СРР) і 

компонування їх в комплексний механізм СРР з акцентом на велику 

адаптивність до зовнішніх і закріплення потрібних компетенцій (згідно 

концепції «регіон, що навчається»); 

- опис його основних функціональних і організаційних особливостей, а 

також механізму функціонування; 

- вибір керуючих параметрів для оцінки рівня конкурентоспроможності 

системи СРР; 

- уточнення опису і способу формування стратегічних потенціалів 

компонент системи державного регулювання СРР. 

Удосконалення комплексного механізму державного регулювання СРР 

у вигляді єдиної системи, а не кількох розрізнених і, головне, застарілих 

елементів, є складним завданням, що вимагає використання сучасної 

наукової методології обґрунтування її розробки, під якою слід розуміти 
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систему взаємопов‘язаних вимог, підходів, принципів, методів та 

інструментів.  

При функціонуванні комплексного механізму державного регулювання 

СРР у взаємодії її організаційних структур з зовнішнім середовищем важлива 

роль належить безпосередньому оточенню. У взаємовідносинах ділового 

середовища у організаційних структур на всіх трьох рівнях управління 

(регіону, якірний проект, обласна програма) виникають дві основні 

проблеми: по-перше, взаємодія і, по-друге, гнучкість і адаптація. Від їх 

вирішення дуже багато в чому залежить ефективність діяльності всієї 

системи в цілому як єдиної структури та адекватність керуючого параметру. 

Триваюча глобалізація, поширення інформаційних технологій, 

зростання вимог споживачів – всі ці та інші зміни в навколишньому діловому 

середовищі посилюють вплив і залежність організаційних структур у 

комплексному механізмі державного регулювання СРР від зовнішніх умов. 

Останні змушують шукати все нові і нові способи для поліпшення взаємодій 

і розвивати їх здатність до адаптації і гнучко реагувати на динаміку 

зовнішніх змін. До таких підходів, в першу чергу, слід віднести саме 

стратегічне управління з відповідним аналітичним бек-граундом і 

регулярним бенчмаркінгом, що дозволяє заздалегідь запропонувати 

випереджальні заходи організаційного, структурного і поведінкового 

характеру на короткострокову перспективу. 

«Вихід» як цільовий орієнтир усієї системи відображає досягнення 

поставленої головної мети, сформульованої в «дереві цілей». Зміст «виходу» 

комплексного механізму державного регулювання СРР – це досягнення рівня 

конкурентоспроможності регіону відповідного прогнозному значенню 

світового рівня, який володіє довгостроковим потенціалом економічного 

зростання. Тоді досягнутий рівень конкурентоспроможності економіки 

регіону є економічною основою для підвищення рівня розвитку комунальної 

і соціальної інфраструктури та життя населення регіону до вищих стандартів.  
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3.2. Обґрунтування організаційної структури комплексного 

механізму державного регулювання стратегічного розвитку регіону 

 

У комплексному механізмі СРР організаційна структура є основою і 

являє собою упорядковану сукупність трьох взаємопов'язаних рівнів 

підсистем і їх елементів, що забезпечують її ефективне функціонування як 

єдиного цілого. Організаційну структуру комплексного механізму 

державного регулювання СРР можна визначити як форму розподілу і 

кооперації управлінської діяльності, в рамках якої здійснюється процес 

упорядкування по відповідних функціях, направлених на досягнення 

наміченої стратегічної мети – підвищення конкурентоспроможності 

економіки регіону.  

З цих позицій організаційну структуру комплексного механізму 

державного регулювання СРР уявляється нам у вигляді системи 

оптимального розподілу функціональних обов'язків, прав і відповідальності, 

порядку і форм взаємодії між які входять до її складу органами управління. 

При цьому об‘єктивною основою для побудови організаційної структури 

комплексного механізму державного регулювання СРР служить принцип 

оновленої дії з системою цілей, що включає усі три окремо виділені рівні 

управління: регіону, якірного проекту і обласної програми. 

Цільова орієнтація ОС комплексного державного регулювання СРР 

полягає в наділенні кожної її організовано-відокремленої підсистеми на 

кожному рівні самостійними завданнями, упорядкована сукупність яких дає 

можливість повної реалізації системи поставлених цілей. Для здійснення 

системного підходу в першу чергу необхідно вирішити такі завдання: 

1) розробити принципову схему ОС системи управління, що включає 

організаційну структуру кожного ієрархічного рівня; 

2) уточнити принципи, методи і механізми взаємодії підсистем і їх 

елементів на відповідних рівнях комплексного механізму державного 

регулювання СРР при її функціонуванні; 
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3) виявити компоненти взаємодії суб‘єктів комплексного механізму 

державного регулювання СРР, що формують додаткові синергетичні ефекти, 

що сприяють підвищенню конкурентоспроможності суб'єктів кожного 

ієрархічного рівня; 

4) стисло описати механізм функціонування запропонованого 

комплексного механізму державного регулювання СРР. 

Організаційна структура комплексного механізму (рис. 3.6) включає 

підсистеми стратегічного управління на рівні регіону, стратегічного 

управління на рівні якірного проекту та середньострокового управління на 

рівні обласної програми. 

 

 

 

Рис. 3.6. Запропонована організаційна структура комплексного 

механізму державного регулювання СРР 



 91 

Основною характеристикою організаційної структури комплексного 

механізму державного регулювання СРР як системи є її єдність, що 

відображає деяку ієрархію зв'язків між елементами трьох її рівнів, при якій 

забезпечується цілісність цієї структури в період її функціонування. 

Насправді це визначає такі форми прояву цілісності комплексного механізму, 

як єдність принципів управління, їх загальність, а також єдність методів і їх 

практичного застосування.  

Разом з тим це єдність принципів і методів управління 

конкурентоспроможністю економіки регіону визначає єдність функцій 

управління, що представляють взаємопов‘язану спеціалізацію управлінських 

процедур. Саме єдність поєднує труднощі виділення організаційної та 

функціональної підсистеми і знаходження оптимальних умов їх взаємодії. 

Комплексний механізм ДР СРР побудований на ієрархічному принципі 

управління, а основу його ОС на кожному рівні управління складають 

керуюча і керована підсистеми. Залежно від того, які головні цілі були 

поставлені перед керівниками і керованими підсистемами і які функції для їх 

виконання необхідні, формуються відповідні організаційні структури на 

кожному ієрархічному рівні. Так, керуюча підсистема на рівні регіону 

представлена обласною координаційною радою (міжвідомче утворення). 

Обласна координаційна рада та її правління покликані розробляти бачення, 

стратегічні цілі розвитку регіону на довгострокову перспективу, виходячи з 

державної стратегії розвитку і конкретного регіону.  

Для реалізації стратегічних цілей і стратегії суб'єкта управління в 

якості керованої підсистеми (об'єкта управління) на рівні регіону 

пропонується організувати координаційний центр. На початкових етапах 

його функції теоретично можуть виконувати вже створені у деяких регіонах 

України агентства регіонального розвитку. Очолює координаційний центр 

директор, а його організаційна структура включає основні функціональні 

підрозділи: прогнозування конкурентоспроможності регіону, формування 

його стратегічного потенціалу, забезпечення (науково-технічного, 
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методичного, фінансового, матеріально-технічного, правового та 

інформаційного) і оцінки рівня конкурентоспроможності регіону. Ці функції 

важливо закласти за ініціативою обласної влади і фінансувати тільки з 

обласного бюджету як захищену бюджетну статтю. 

На другому рівні комплексного механізму СРР – рівні якірного проекту 

– керуючою підсистемою є спеціалізована організація – Некомерційне 

партнерство «Керуюча компанія» відповідного якірного проекту. Управління 

«Керуючою компанією» здійснює правління, яке обирає свого голови. До 

складу правління входять керівники основних підприємств, які беруть участь 

в реалізації якірного проекту. 

Структура складу правління визначається характером вирішуваних 

завдань і необхідністю узгодження інтересів всіх зацікавлених учасників 

якірного проекту і передбачає переважно колегіальний характер вироблення 

рішень. 

Правління організовує і направляє дії всіх учасників якірного проекту 

(підприємств і організацій) на досягнення поставлених цілей. При цьому 

правління наділяється правом координації розподілу ресурсів на проривних 

напрямках, а також з масштабними проектами, які пов‘язані (або 

породжуються даними якірним проектом) з підвищенням його 

конкурентоспроможності, готує рекомендації підприємствам, включаючи 

канали міжнародного співробітництва. 

Правління «Керуючої компанії» взаємодіє з обласною адміністрацією 

та обласною радою в питаннях міжнародного позиціонування і міжнародного 

просування, залучення кредитів і позабюджетних інвестицій, залучення 

передових технологій. Крім того, правління «Керуючої компанії» організовує 

взаємодію з органами державної та місцевої влади в рамках комплексного 

механізму СРР. 

Формування і реалізація функцій СРР на рівні якірного проекту 

передбачає необхідність вирішення правлінням «Керуючої компанії» 

наступних завдань: 
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- постановка і технічне обґрунтування завдань, досягнення яких 

вимагає розробки і реалізації відповідних заходів, спеціальних проектів або 

обласних програм (тобто третій ієрархічний рівень); 

- аналіз заходів по вибору відповідних субпроектів і програм, 

реалізація яких повинна принести найбільшу віддачу в підвищенні 

конкурентоспроможності кластера; 

- участь в реалізації відповідних субпроектів і субпрограмм. 

Керованою підсистемою, тобто виконавчим органом «Керуючої 

компанії» якірного проекту є виконавча дирекція, яка складається з відділів, 

за відповідними напрямами діяльності. Основними функціями виконавчої 

дирекції координаційного центру є організація реалізації стратегічних цілей і 

стратегій, прийнятих правлінням «Керуючої компанії», а також здійснення 

координації взаємодії господарюючих суб'єктів якірного проекту в 

досягненні ними більш високого рівня конкурентоспроможності. В цьому 

випадку правління «Керуючої компанії» є сполучною ланкою. Однак функції 

правління не мають на увазі будь-якого прямого управління, безпосереднього 

втручання в самостійні сфери діяльності підприємств і організації. Ця 

система, в основному, буде виконувати не тільки аналітичні, а й координуючі 

функції для прийняття тих чи інших рішень загальноекономічного і 

господарського характеру або управлінських рішень в аспекті 

конкурентоспроможності, що становлять взаємний інтерес для всіх учасників 

якірного проекту. 

Основне призначення управлінської діяльності правління «Керуючої 

компанії» якірного проекту – це забезпечення узгодженості, взаємозв'язку і 

взаємодії між підприємствами, складовими частини якірного проекту в 

цілому. 

На третьому ієрархічному рівні – рівні обласної програми – важливим 

для України є створення ланцюжка бізнесів, для яких продукція одного 

бізнесу.  

Але тим не менше сьогодні в гострій конкурентній боротьбі за 
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споживача виграють ті підприємства, які здатні сприймати, використовувати, 

закріплювати і розвивати організаційно-управлінські і технічні нововведення 

і на їх основі створювати нові товари. Виникає закономірне питання: «Які 

вимоги потрібно закласти в нові обласні економічні програми, щоб повніше і 

краще відповідати очікуванням місцевих підприємств і організацій? Це 

питання для сучасних ОДА і підприємств стає все більш актуальним. 

Поглиблене вивчення зв‘язків в організаційній структурі комплексного 

механізму запевняє в їх великій кількості, а саме - зв'язків між керуючими і 

керованими підсистемами, а також із зовнішнім середовищем.  

Зв'язки у комплексному механізмові визначаються необхідністю 

реалізації різних функціональних завдань ОДА, проектних команд кожного 

якірного проекту і міжвідомчої координації в обласних програмах і мають 

тренд до постійного розширення. Для вирішення виникаючих нових завдань 

щодо забезпечення високого рівня гнучкості і ефективності регіонального 

управління встановлюються нові взаємозв'язки з підсистемами та їхніми 

структурними одиницями. 

Слід зазначити, що забезпечення ефективного СРР можливо лише на 

основі розробки механізму управлінської взаємодії, який повинен бути 

спрямований на забезпечення комплексного розвитку СРР, поєднуючи 

місцевих суб'єктів, кластери і регіону в цілому на основі використання їх 

кращих економічних потенціалів і викликаючи синергію. Забезпечити 

узгодженість, взаємозв'язок і ефективність взаємодії між трьома рівнями 

комплексного механізму державного регулювання СРР – це найважливіша 

функція і основне призначення механізму функціонування комплексного 

механізму. Така взаємодія має будуватися на основі чіткого розподілу 

функцій між рівнями і структурами, прямих і зворотних інформаційно-

управлінських зв'язків і відповідних методів управління. 

Розроблена нами організаційна структура комплексного механізму ДР 

СРР дозволяє перейти до уточнення логіки функціонування, схема якого 

представлена на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Логіка функціонування комплексного механізму державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону. 

 

Комплексний механізм ДР СРР - це сукупність організаційних, 

економічних, правових та інших методів, інструментів і процесів, які потім 

трансформуються в єдине ціле - злагоджену систему публічно-управлінських 

рішень та ресурсів для їх реалізації в регіоні. 

Логіка функціонування комплексного механізму ДР СРР забезпечує 

взаємодію суб'єктів на всіх трьох рівнях і в середині системи, так і з 

зовнішньому оточенням. Головним елементом в механізмі функціонування 

СРР на кожному ієрархічному рівні виступають відносини. Так, на рівні 

якірного проекту це відносини між обласною адміністрацією і ЦОВВ і 

обласною радою, а також відносинами між виробниками продукції та 

споживачами, що визначають попит на продукцію від якірного проекту.  

На рівні обласної програми – це відносини між обласною державною 

адміністрацією та обласною радою з приводу розподілу обласного бюджету і 

визначення пріоритетів. На рівні регіону - між органами управління щодо 

довготривалих пріоритетів СРР і якірними проектами. 

Організація системи управління процесами СРР за допомогою 

комплексного механізму визначається безліччю факторів: технічних, 
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технологічних, економічних, соціальних, а також застосовуються 

управлінськими рішеннями на кожному ієрархічному її рівні та їх кількістю. 

Вплив, який чиниться цими факторами, а також просторово-тимчасові 

чинники, в яких відбувається управління СРР, призводять саме СРР до стану 

тривалої постійного коректування керуючих параметрів. Крім того, внаслідок 

інерційного запізнювання інформації виникає проблема несвоєчасного 

реагування (або навіть ігнорування) на зміни у зовнішньому середовищі. 

Будова організаційної структури комплексного механізму ДР СРР 

визначає способи зв‘язку її підсистем і їх елементів. Основними 

системоутворюючими зв‘язками у підсистемах на кожному ієрархічному 

рівнях є прямі і зворотні функціональні зв‘язку, що враховують їх 

спеціалізацію.  

Наявність відповідних зв'язків дозволяють координувати роботу всієї 

інтегрованої системи управління СРР як єдиного цілого механізму. Таким 

чином, з‘являється можливість включати в організаційну структуру 

додаткові елементи, щоб підвищувати рівень адекватності СРР і 

конкурентоспроможності самого регіону, якірного проекту та обласної 

програми. 

При реалізації управлінської взаємодії існує управлінська зв'язок, суть 

якої в тому, що один з учасників такої взаємодії, а саме суб'єкт управління, 

зацікавлений в певному виді функціонування другого і генерує управлінські 

команди, що задають бажане для нього стан. В силу певних причин другий 

учасник взаємодії поводиться відповідно заданим управлінським командам 

першого. 

Для того щоб між керуючою і керованою підсистемами (суб‘єктом і 

об‘єктом) управління існував безперервний зв'язок і, відповідно, 

здійснювалася управлінська взаємодія, необхідно щоб між ними існували 

відносини управління, які створюють можливість виробляти управлінські 

команди і готовність їх виконувати. Таким чином, виходить, що на кожному 

ієрархічному рівні СРР між керуючою і керованою підсистемами існує 
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управлінська взаємодія. 

Комплексний механізм державного регулювання СРР забезпечує 

збалансованість функцій прав і відповідальності між органами управління 

керівників і керованих підсистем на кожному її ієрархічному рівні 

управління, що підвищує оперативність і результативність СРР і в цілому 

управління регіоном.  

Крім того, вони, на нашу думку, є найбільш універсальними, гнучкими 

і адаптивними під зовнішнє середовище, мають відповідний складом її 

суб'єктів і об'єктів управління і наступними ознаками: інтегруючий характер 

відносин між трьома ієрархічними рівнями СРР (регіону, якірного проекту і 

обласної програми), а також між керуючою і керованою підсистемами 

кожного рівня; упорядкованість відносин, яка виражається через розподіл 

повноважень між керуючою і керованою підсистемами кожного ієрархічного 

рівня управління; склад і послідовність зв‘язків між ієрархічними рівнями, 

керівниками й керованими підсистемами і їх елементами; набір функцій 

органів управління конкурентоспроможністю на ієрархічних рівнях СРР. 

Повне якісне і кількісне визначення цих ознак, що забезпечують 

максимальну ефективність підвищення конкурентоспроможності регіону, є 

важливим завданням механізму функціонування СРР.  

Головна особливість запропонованої системи управління полягає в її 

інтегрованості, яка дозволяє більш комплексно охопити процес формування і 

відповідальної, результативної реалізації обласної стратегії на трьох рівнях 

як єдиного безперервного процесу. Крім того, функціонування комплексного 

механізму СРР необхідно розглядати як цілеспрямований процес з такими 

властивостями, як оперативність, гнучкість і результативність. 

Таким чином, комплексний механізм стратегічного розвитку регіону, 

його організаційна структура, механізми функціонування дозволяють 

сформулювати її основні конкурентні переваги, які полягають: в інтеграції 

суб'єктів державної влади і бізнесу в єдину організаційну структуру для 

реалізації головної стратегічної мети регіону (наприклад, Харківської 
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області) – досягнення лідируючих конкурентних позицій серед регіонів, 

стабільного економічного зростання і підвищення якості життя населення; 

створення системної організації довгострокового підвищення 

конкурентоспроможності для учасників, як мінімум, якірного проекту; 

формуванні синергії у взаємодії органів державного управління з 

регіональним бізнесом на основі формування їх інтересів в підвищенні 

конкурентоспроможності регіону; комплексності та взаємозв'язку 

стратегічних цілей і завдань розвитку суб'єктів господарювання трьох рівнів: 

підприємств, територіально-галузевих кластерів і регіону в цілому; 

мультиплікаційний ефект поширення конкурентних переваг як всередині 

ієрархічних рівнів, так і між ними; реалізація принципу комплементарності у 

досягненні головної стратегічної мети, коли завдання СРР на кожному 

організаційному рівні доповнюють один одного і не суперечать один одному; 

активізації господарської діяльності, підвищення економічної ефективності 

та рівня конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу та 

адміністративних органів управління регіону за рахунок їх більш тісної 

співпраці та взаємодії; формуванні в рамках СРР вищу здатність системи 

управління регіоном до диверсифікації та адаптації до змін зовнішнього 

середовища за рахунок високого ступеня взаємодії господарюючих суб'єктів і 

регіональних органів управління на всіх трьох її ієрархічних рівнях; 

конкретизації відповідальності органів державної влади та регіонального 

бізнесу за розвиток конкурентоспроможності економіки регіону як єдиної 

стратегічної мети; можливості в рамках СРР здійснити розробку і реалізацію 

не тільки регіональних, а й державних цільових програм; цілеспрямоване 

державному стимулюванні підприємств з виробництва 

конкурентоспроможної продукції, здатної задовольняти потреби як 

вітчизняного, так і зарубіжних ринків; ефективне використання державної 

підтримки розвитку малого та середнього бізнесу за рахунок їх взаємодії з 

великим регіональним бізнесом і адміністрацією регіону. 
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3.3. Трансформація організаційного механізму стратегічного 

розвитку регіону 

 

Для організаційного забезпечення процесів стратегічного розвитку (на 

рівні виконання) і здійснення ефективної багаторівневої взаємодії між 

основними учасниками процесу необхідним є організаційний механізм, який 

дозволяє визначити проектні ролі учасників, розмежувати зони 

відповідальності, консолідувати необхідні ресурси (рис. 3.8).  

 

 
 

 

Рис. 3.8. Організаційний механізм управління реалізацією обласної 

програми проектів [37]. 

 

На відміну від існуючих аналогів є те, що він, по-перше, акцентований 

на багаторівневе врядування на рівні регіону, а не міжтериторіальну 

взаємодію в інтересах локалізованої території (район, місто, громада), і, по-

друге, спрямовано на закріплення нових здатностей регіональної системи 

управління і нову т.зв. «інституційну пам‘ять» відповідно до наявного 

соціального капіталу і зовнішніх трендів, що впливають на конкретний 
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регіон, тобто – акцент на концепцію «регіон,який навчається».  

Усі важливі проекти гарантовано породжуватимуть побочні 

інвестиційні проекти і, скоріше за все, матимуть потребу у програмуванні 

(описі і реалізації як тематичної програми) зі своєю черговістю реалізації 

суб-проектів. Краще за все цьому відповідає вже наявні вітчизняні розробки 

вчених на прикладі інвестиційної програми державно або 

муніципальноприватного партнерства «Муніципальна енергоефективність та 

енергозбереження», з якої було враховано принцип її побудови і те, що вона 

вже почала реалізовуватися у Харківській області у сфері енергозбереження з 

2017 р. 

Отже, в рамках оновленої структури організаційного механізму 

здійснюються багаторівневі, міжвідомчі взаємодії як між органами публічної 

влади, у першу чергу – міністерствами (Міністерство економічного розвитку 

та торгівлі Україні, Мінрегіон) і обласними державними адміністраціями, а й 

між іншими зацікавленими сторонами (депутатами, населенням, місцевим і 

стороннім бізнесом, вузами та ін.). Такий організаційно-рольовий механізм 

дозволяє також гнучкіше і точніше сформувати список посадових осіб і 

організацій (основних учасників процесу стратегічного управління – окрім 

традиційних посадовців обласної адміністрації), точніше визначити їхні 

проектні ролі, рівні управління реалізацією заходів регіональної стратегії, а 

також функції основних учасників. 

Можна виділити такі рівні управління. 

1) Рівень управління замовника і координаційної ради зі стратегічного 

планування, що реалізують такі функції: 

 контроль за досягненням планових значень цільових показників 

стратегічного документа в звітному і підсумковому періодах; 

 прийняття рішень про коригування документа зі зміною планових 

значень цільових показників і величини необхідних ресурсів. 

2) Рівень управління виконавця-координатора у напрямку програми, 

що здійснює такі функції: 



 101 

 контроль за досягненням планових значень цільових показників за 

напрямками програми в звітному і підсумковому періодах; 

 контроль за отриманням планових результатів по заходам 

закріпленого спрямування; 

 прийняття рішень про коригування робіт в рамках заходів без зміни 

планових значень цільових показників і величини ресурсів по i-му напрямку. 

3) Рівень управління основного виконавця заходів програми - 

реалізація функції контролю за виконанням закріплених заходів проекту в 

звітних періодах (дотримання термінів, витрачання фінансових коштів). 

Проектні ролі посадових осіб, органів і організацій, що беруть участь в 

розробці і реалізації стратегічних документів, наведені в таблиці 3.1, а їх 

функції будуть розглянуті нижче. 

 

Таблиця 3.1. 

Проектні ролі посадових осіб, органів і організацій, які беруть участь в 

управлінні реалізацією обласної стратегії розвитку 

Проектна роль Дотична і відповідальна посадова особа (або орган, або організація) 

Керівник Керівник Програми призначається відповідно до рішення голови ОДА 

Замовник  ОДА 

Основі виконавці 

заходів  
ОДА, РДА; виконкоми рад ОТГ і ОМС 

Обласна 

координаційна 

рада зі 

стратегічного 

планування 

Дорадчі, експертні, консультативні органи, що створювані 

замовником-координатором з залученням основних зовнішніх і 

внутрішніх зацікавлених сторін регіону 

Інформаційний 

офіс  

Орган, який створюється замовником для вирішення завдань 

адміністрування програми, підтримки процесів управління і 

моніторингу 

Виконавець-

координатор за 

напрямом 

Департаменти і управління ОДА і РДА, що координують реалізацію 

програми в рамках виділених напрямів 

Виконавець заходу 
Департаменти і управління ОДА і РДА; виконкоми рад ОТГ і ОМС; 

господарюючі суб'єкти, інвестори 
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В рамках даного організаційно-рольового механізму одну з головних 

ролей виконує керівник програми проектів (визначається відповідно до 

рішення голови обласної державної адміністрації), який здатний забезпечити 

взаємно узгодження усіх елементів і особливо – цінностей у структурі 

механізму і згуртованість всіх учасників проекту упродовж проектного 

життєвого циклу. До основних його функцій належать управління 

програмою; контроль процесів реалізації програми; організація проведення 

бенчмаркінгу; проведення нарад для розгляду ходу її реалізації на рівні 

замовника і обласної координаційної ради зі стратегічного планування. 

Керівник включається в роботу над проектом відразу і керує ним від 

початку до кінця. Важливу роль також відіграє координація дій 

функціональних підрозділів (департаментів дотичного міністерства, 

департаментів обласної адміністрації, комісій обласної ради) і між-

функціональна взаємодія, забезпеченням яких займається керівник і його 

помічники. Керівник здійснює постійну комунікацію з усіма учасниками 

проекту, тобто відбувається обмін інформацією, в ході якого вносяться зміни 

в проект ще на ранніх стадіях (скорочення втрат). Упродовж перемовин і 

комунікацій між фахівцями функціональних підрозділів і занесення 

інформації на електронні носії (в базу даних) утворюються нові знання, які у 

майбутньому можливо використовувати для вирішення подібних завдань. 

У число основних функцій замовника програми слід віднести наступні: 

1) участь у підготовці регіональних нормативно-правових актів, 

необхідних для виконання програми; 

2) розробка і прийняття в межах своїх повноважень нормативно-

правових актів, необхідних для реалізації програми проектів; 

3) затвердження фінансового плану заходів; 

4) щоквартальна (щорічна) підготовка звітних матеріалів про 

реалізацію програми проектів; 

5) організація експертного моніторингу ходу реалізації програми 

проектів спільно з основними виконавцями заходів (за необхідності); 
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6) щорічне уточнення цільових показників, витрат по заходам, складу 

учасників та їх коригування; 

7) внесення в установленому порядку пропозицій щодо коригування 

програми, продовження терміну або припинення її реалізації (при 

необхідності); 

8) експертні перевірки ходу реалізації програми проектів; 

9) організація незалежної оцінки показників результативності та 

ефективності заходів, їх відповідності цільових показників. 

Обласна координаційна рада зі стратегічного планування є дорадчим, 

експертним, консультативним органом і створюється замовником проектів 

(або обласною адміністрацією та/або радою) з метою здійснення координації 

та взаємодії департаментів ОДА, органів місцевого самоврядування, 

територіальних органів державних агенцій і служб, бізнесу, університетів та 

ін. щодо вироблення узгоджених рішень щодо реалізації програми проектів. 

Основні функції обласної координаційної ради: 

1) забезпечення виконання заходів; 

2) розробка пропозицій щодо вдосконалення процесу управління 

програмою проектів; 

3) підготовка пропозицій щодо розроблення замовниками щорічних 

відомчих планів організаційних заходів щодо реалізації програми і контролю 

за їх виконанням; 

4) щорічне узгодження звітів про виконання планів реалізації заходів, 

які подаються їх основними виконавцями; 

5) моніторинг реалізації програми проектів і підготовка щорічних і 

щоквартальних звітів для їх подання замовнику. 

Виконавцем-координатором у напрямку програми є відповідний 

департамент ОДА, а у виключних випадках – організації, які визначені в 

програмі. До основних функцій виконавця-координатора слід віднести: 

1) щоденну координацію роботи основних виконавців заходів за 

кожним конкретним напрямом; 
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2) організацію робіт із досягнення планових значень цільових 

показників реалізації програми проектів за кожним напрямом; 

3) реалізацію функцій оперативного контролю за виконанням заходів у 

напрямку і досягнення планових значень цільових показників реалізації 

програми в звітному і підсумковому періодах; 

4) розробку рішень щодо коригування програми в разі відхилення 

фактичних результатів від планових. 

Основними виконавцями заходів програми є департаменти 

(управління) ОДА разом із громадськістю (спілками, вузами, експертними 

групами та ін.) (за згодою), які відповідають (і дотичні) за своєчасну і якісну 

реалізацію заходів програми проектів. 

Функції основних виконавців: 

1) участь (переважно групова) у виконанні закріплених заходів у 

рамках планових періодів, дотримання виконавцями термінів по роботах і 

умов витрачання фінансових коштів (державних видатків), отримання 

запланованих результатів по заходам; 

2) внесення пропозицій у щорічні відомчі і міжвідомчі плани реалізації 

заходів та пропозицій щодо їх уточнення; 

3) відбір на конкурсній основі виконавців робіт (послуг) і 

постачальників продукції по заходам і укладання з ними державних 

(муніципальних) контрактів; 

4) забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних 

коштів, що виділені на реалізацію заходів проектів у програмі проектів; 

5) участь у підготовці звітності по реалізації програми. 

Виконавцями заходів програми є обласні і районні державні 

адміністрації або виконкоми ОМС, зокрема – рад в об‘єднаних 

територіальних громадах, а також організації, які беруть участь в реалізації 

проекту. До основних функцій виконавця заходів відносяться: досягнення 

цільових установок програми; участь в процесах планування та моніторингу 

виконання заходів; аналіз результатів реалізації програми і розробка рішень 
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щодо її коригування в разі відхилення фактичних результатів від планових. 

Інформаційний офіс виконує функції підтримки процесів планування 

та моніторингу виконання програми: збір, аналіз фактичних даних за 

програмою від основних виконавців заходів і виконавців-координаторів за 

напрямками; формування звітів для подання на всі рівні управління 

програмою; інформаційна підтримка учасників програми з питань реалізації 

процесів управління. 

У цілому організаційний механізм багаторівневої взаємодії дозволяє 

забезпечити реалізацію стратегічних документів за рахунок підвищення 

ефективності багаторівневої взаємодії між основними учасниками 

стратегічного регіонального розвитку з визначенням їх проектних ролей, 

розмежуванням зон відповідальності, консолідацією необхідних ресурсів і 

якісною системою моніторингу оцінки реалізації заходів. Змістовним 

результатом впровадження організаційного механізму стратегування 

регіонального розвитку стане забезпечення, з одного боку, автономності, а з 

іншого, узгодженості регіональних стратегій розвитку. 

Отже, стратегія розвитку регіону розробляється переважно як 

соціально-економічна програма суб'єктів політики (держави та її владних 

структур). Адже виходячи з формальної логіки саме вони мають у 

концентрованій формі виражати інтереси регіону і реалізовувати можливості 

соціально-економічного розвитку. Саме стратегія допомагає об‘єднати 

диференційовані потреби різних груп, верств, класів населення.  

Стратегія розвитку регіону  це довготерміновий якісно визначений 

напрям поведінки певного об'єкта, який стосується його розвитку та методів і 

способів, що супроводжують його. Стратегія визначає напрям, що приводить 

до кінцевого результату, залишаючи свободу вибору, враховуючи зміни в 

навколишньому середовищі. Вона полягає в забезпеченні тривалого 

всебічного прогресу стратегії і виходить з усвідомлення причин його 

виникнення та закономірностей розвитку. 

Задля досягнення довгострокових результатів розвитку території 
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регіональна ланка публічного управління має забезпечувати створення 

належних умов для проживання населення, ефективного використання 

територіальних ресурсів, наявного промислового потенціалу, розвитку 

взаємовигідних міжрегіональних виробничих відносин. Саме в регіонах 

реалізується принцип економічної самостійності, оскільки в них 

задовольняється основна частина матеріальних і духовних потреб людини. 

Регіони формуються як відповідні комплекси, збалансовані за природно-

ресурсною, демографічною, виробничою, соціальною та екологічною 

підсистемами, що визначають відповідну регіональну спеціалізацію [37]. 

Державне регулювання стратегічного розвитку регіону є органічним 

проявом функціонування механізмів його забезпечення та спрямоване як на 

забезпечення всебічного розвитку регіонів, так і на збереження 

територіальної цілісності держави. Здійснення першого напряму відбувається 

завдяки чіткому розмежуванню повноважень між центральними і місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. За умови 

вдалого, науково обґрунтованого розподілу повноважень підвищується 

правова відповідальність усіх сторін за вирішення завдань забезпечення 

економічної безпеки регіонів і комплексного розвитку територій. При 

здійсненні другого напряму державного регулювання регіональної політики 

визначальним є принцип дотримання пріоритетів загальнодержавного 

значення, органічної єдності комплексного розвитку регіонів і країни в 

цілому [42]. 

Сутність механізмів державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону розкривається через поєднання загальнодержавних, регіональних та 

місцевих інтересів. Подальше розкриття теоретичних основ їх 

функціонування вбачаємо у необхідності вивчення закордонного досвіду 

задля пошуку можливостей адаптації кращих світових практик у сфері 

забезпечення довгострокових якісних збалансованих перетворень територій 

та регіонів. 

Концептуальна еклектичність та неузгодженість нормативно-правових 
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актів Верховної Ради, Уряду та Президента України призвели до штучної 

консервації регіонального управління та місцевого самоврядування в Україні 

у маргінальному стані протягом двох десятиріч незалежності.  

Зберігаючи родові риси централізованої адміністративно-командної 

системи, регіональні та місцеві органи влади так і не отримали достатніх 

можливостей, щоби розкрити потенціал урядування та продемонстрували 

ефективність в умовах ринкової економіки та демократії. Натомість, саме 

їхню інституційну слабкість та фінансову неспроможність слід назвати серед 

тих довготривалих чинників, які потенційно уможливили драматичні події в 

Україні, що зазнали найбільшої гостроти у 2013-2014 роках. 

Потужні позитивні та негативні стимули до глибокого реформування 

держави та суспільства, які, з одного боку, стали наслідками Революції 

Гідності, а з іншого – зовнішньої збройної агресії Росії та пов‘язаних з нею 

економічних, соціальних та суспільно-політичних викликів, а також загроз 

самому суверенітету України, призвели до початку якісного переосмислення 

державних політик в багатьох сферах. Зважаючи на зазначене вище, 

природньо, що державна регіональна політика посіла особливе місце в цьому 

ряду. Активний пошук концептуальних та практичних відповідей на ці 

виклики став справжнім трендом останніх років та триває досі. 

Фактично, на третьому десятку років державної незалежності Україна 

постала перед необхідністю не удосконалення, а створення цілісної, 

гармонізованої та взаємоузгодженої системи управління регіональним 

розвитком, що має чітко визначити відповідальні за формування та 

реалізацію державної політики в цій сфері інституції, встановити перелік 

стратегічних і планувальних документів та вимоги до них, а також виділити 

джерела фінансування регіонального розвитку. В цьому відношенні важливу 

роль відіграло підписання у 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (надалі – Угода 

про асоціацію), а також прийняттям Національного плану її імплементації.  
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Сучасний стратегічний розвиток України та її регіонів значно 

визначається глобальними та європейськими тенденціями та пріоритетами 

державної політики просторового розвитку.  

Так, реалізація можливостей членства в СОТ, робота над Угодою про 

асоціацію з ЄС та Зонами вільної торгівлі з ЄС та СНД створюють потенційні 

можливості та виклики для якісних довгострокових територіальних 

перетворень через необхідність підвищення конкурентоспроможності 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Сьогодні накопичено значний досвід використання переваг 

запровадження стратегічного підходу у практику державного регулювання на 

регіональному рівні. Розробка і реалізація стратегічних документів 

здійснюється на державному, регіональному та місцевому рівнях державного 

управління. Проте, практичні дії органів публічної влади мають хаотичний та 

деколи неузгоджений характер. Часто вони визначаються короткостроковими 

соціально-економічними викликами, політичною доцільністю або 

вузькокорпоративними інтересами окремих владних груп, часто суперечать 

обраному курсу трансформацій, довгостроковим цілям стабілізації 

суспільства та економічного зростання. Відсутнім є спільне бачення у органів 

публічної влади з питань якою має бути система державного регулювання 

стратегічного розвитку на регіональному рівні.  
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ВИСНОВКИ 

 

У магістерській роботі обґрунтувано теоретичні положення та 

розроблено практичні рекомендації щодо напрямів удосконалення механізмів 

державного регулювання стратегічного розвитку регіонів України, що дало 

змогу сформулювати такі висновки. 

1. З‘ясовано сутність стратегічного розвитку регіону як об‘єкта 

державного регулювання, як якісні збалансовані перетворення територіальної 

системи в процесі реалізації власного потенціалу та забезпечення 

конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі з урахуванням 

впливу зовнішнього середовища з урахуванням історичних, економічних, 

екологічних, соціальних, інституційних, політичних, просторових та 

глобальних детермінант стратегічного розвитку регіону.  

2. Визначено зміст механізмів державного регулювання стратегічного 

розвитку регіону, як комплексу принципів, функцій, методів та інструментів, 

що функціонують одночасно і в тісному взаємозв‘язку задля досягнення 

визначеної мети стратегічного розвитку регіону. До складових системи 

державного регулювання стратегічного розвитку регіону доцільно віднести: 

мету, принципи, функції, форми, нормативно-правовий, адміністративно-

інституційний та фінансово-економічний функціональні механізми, методи 

та інструменти, об‘єкт та суб‘єкт публічного впливу. 

3. Здійснено оцінку результативності та дієвість нормативно-

правового, адміністративно-інституційного та фінансово-економічного 

функціональних механізмів державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону. Головними перешкодами на шляху забезпечення ефективного 

державного регулювання стратегічного розвитку регіону в Україні є: 

недосконалість нормативно-правової бази державного регулювання 

стратегічного розвитку регіону; відсутність системного підходу до 

державного управління на регіональному рівні; невизначеність стратегічних 

перспектив регіонального розвитку; неповне використання потенціалу 
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інструментів державного регулювання, спрямованих на стимулювання 

стратегічного розвитку регіону; низька інституційна та фінансова 

спроможність регіональних органів місцевого самоврядування тощо.  

4. Стратегії розвитку Харківської області є схожими за структурою, з 

огляду на єдину методологічну базу і вимогами до їх розробки, в яких не 

завжди використовувався сценарний підхід, деталізовані операційні цілі за 

стратегічними напрямками; недостатньо уваги було приділено екологічній 

складовій сталого стратегічного розвитку регіону, міжрегіональному 

співробітництву, розвитку депресивних та інвестиційно привабливих 

територій; відсутніми були стратегічні плани їх реалізації зі встановленими 

термінами, обсягом ресурсів та відповідальними за досягнення визначених 

стратегічних орієнтирів, що вимагає розбудову багатоаспектного і 

комплексного підходу з боку державного регулювання. 

5. Необхідною умовою реалізації стратегічних рішень на 

регіональному рівні є наявність ефективної системи інституційного 

забезпечення планування та реалізації стратегії, що включає в себе: інститути 

територіального визначення мети й стратегічного програмування; 

організаційний механізм міжтериторіального взаємодії; підсистеми 

нормативно-правового, ресурсного, інформаційно-аналітичного 

забезпечення; комплекс управління ризиками, що вимагає обґрунтовання 

організаційної структури комплексного механізму державного регулювання 

стратегічного розвитку регіону як доречного способу реалізації в Україні 

науково-прикладної концепції «регіон, який розвивається».  

6. Організаційне забезпечення процесів державного регулювання 

стратегічного розвитку регіону, реалізація ефективної міжрівневої взаємодії, 

а також організація взаємодії між основними учасниками програми має 

здійснюватись на основі організаційного механізму, що дозволяє визначити 

їх проектні ролі, розмежувати зони відповідальності, здійснювати 

міжфункціональні і інформаційні взаємодії, консолідувати необхідні ресурси. 

 



 111 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Акперов И. Г. Формирование эффективной системы управления 

развитием региона в условиях трансформации экономики / И. Г. Акперов // 

 2012. – № 1. – С. 61-66.  

2. Бакуменко В.Д. Методи державного управління / В.Д. 

Бакуменко,С.О. Кравченко, М.В. Туленков // Енциклопедія державного 

управління: у 8 т. / Т. 2: Методологія державного управління / наук.-ред. 

колегія: Ю. П. Сурмін, П. І. Надолішній та ін. – 2011. – 692 с.– С. 7–16. 

3. Баришнікова Л.П. Застосування стратегічного підходу до 

дослідження регіонального сталого розвитку / Л.П. Баришнікова // Інвестиції: 

практика та досвід. – 2012. - №2. – С. 12-14. 

4. Безугла В. Сучасні аспекти формування регіональної 

конкурентоспроможності: монографія / В. О. Безугла, Л. П. Шаповал, К. О. 

Латишев // Кременчук: КРЕМПАК, 2010. – 285 с. 

5. Біла С.О. Інституційний потенціал ДСРР-2020 у формуванні 

стратегічних пріоритетів регіонального розвитку України / С.О.Біла // 

Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв‘язків і залучення іноземних 

інвестицій: регіональний аспект: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – 

Т.2. – С. 36 – 39 

6. Бойченко В.С. Теоретичні засади вивчення елементів управління 

розвитком регіону / В.С. Бойченко // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. – 2014. – 

http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09/42.pdf. 

7. Бондарчук Н. Особливості фінансування проектів регіонального 

розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку / Н. 

Бондарчук // Стратегія розвитку. – 2016. - №1. – С. 17-19. 

8. Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних 

трансформацій: [монографія] / В.Є. Воротін. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 392 

с. 



 112 

9. Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: 

методологія формування, механізми реалізації / З. В. Герасимчук. - Луцьк : 

Надстир'я, 2001. - 528 с. 

10. Гнатенко А. І. Теоретичні підходи до визначення механізму 

стратегічного планування у сфері державного управління регіональним 

розвитком / А. І. Гнатенко // Актуальні проблеми державного управління: зб. 

наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – № 2. – С. 105 – 113.  

11. Горячук В.Ф. Державні інструменти регіонального економічного 

розвитку / В.Ф. Горячук, Д.Ф. Дуков // Державне будівництво. - 2014. - № 2. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_11. 

12. Груба Г. І. Ефективність дії сучасних механізмів державного 

регулювання регіонального розвитку [Електронний ресурс] / Г. І. Груба // 

Державне управління: удосконалення та розвиток. – Режим доступу : 

http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=281 

13. Державне регулювання інноваційного розвитку економіки: 

стратегічні приорітети : монографія / [Латинін М.А., С. В. Майстро В.Ю. 

Бабаєв та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во 

ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – С. 261 – 282. 

14. Державні цільові програми [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 

Міністерства економічного розвитку і тогрівлі України. – Режим доступу: 

http://www.me.gov.ua 

15. Дєгтярьова І.О. Теорії регіонального розвитку та їх еволюція як 

основа сучасного регіонального управління / І.О. Дєгтярьова // Вісник НАДУ. 

– 2013. - № 2. – С.141-148. 

16. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. 

І. Дідківська, Л. С. Головко. – 5-те вид. – К. : Знання, 2006. – 213 с 

17. Дунаєв І.В. Закономірності та визначальні тренди регіонального 

розвитку і управління в умовах глобалізації та інтеграції / І.В. Дунаєв // 

Актуальні проблеми державного управління : Зб. наук. праць. – Вид-во ХарРІ 

НАДУ «Магістр», 2015. - №2 (48). – С. 112-123.  



 113 

18. Дунаєв І.В. Публічна регіональна економічна політика в Україні: 

формування механізмів модернізації / І.В. Дунаєв [ Моногр.] – Х. : Магістр, 

2017. – 296 с. 

19. Жихор О.Б. Модель державного регулювання розвитку регіону: 

стратегічні, тактичні та операційні напрями / О.Б. Жихор Н. В. Кузьминчук // 

Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 

2013. - № 1. - С. 21-25. 

20. Звіт про результати моніторингу проектів ДФРР у 2015-2017 рр. 

[Електронний ресурс] / Група радників з впровадження державної 

регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою». - К. : U-

Lead, 2018. – 12 с. - Режис доступу: http://rdpa.regionet.org.ua/132. 

21. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. 

доп. / С.О. Біла, Я.А. Жаліло, О.В. Шевченко, В.І. Жук та ін.; за ред.С.О. 

Білої. – К.: НІСД, 2011. – 80 с. 

22. Ковальчук В.Г. Удосконалення механізму державного управління 

сталим розвитком регіону / В. Г. Ковальчук. // Публічне адміністрування: 

 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_1_31. 

23. Ковбасюк Ю.В. Державне регулювання в умовах ринкової 

економіки / Ю.В. Ковбасюк, В.Д. Бакуменко // Енциклопедія державного 

управління: у 8 т . / Т .1: Теорія державного управління / наук.- ред.колегія: 

В.М. Князєв, І.В. Розпутенко та ін. – 2011. – 748 с. – -154. 

24. Конкурентоспроможність територій : практ. посіб. / А. Ткачук, В. 

Толкованов, С. Марковський, [та ін.]. – К. : Легальний статус, 2011. – 252 с. : 

іл. – Бібліогр. : с. 239–251. 

25. Корженко В.В. Розвиток / В.В. Корженко Енциклопедія державного 

управління : у 8 т. / Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : 

В. М. Князєв, І. В. Розпутенко та ін. // Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ. – 

2011. – 748 с. – С. 498-500. 



 114 

26. Коротич О.Б. Державне управління регіональним розвитком 

України: [монографія] / О.Б. Коротич. –Х. : Вид-во ХарРІДУ НАДУ 

«Магістр», 2006. – 220 с. 

27. Корунов С.М. Эволюция и направления совершенствования 

стратегического планирования развития территорий / С.М. Корунов, Д.А. 

Шишкин // История науки и техники в современной системе знаний : Шестая 

ежегодная конференция кафедры Истории науки и техники, 8 февраля 2016. 

— Екатеринбург : УМЦ УПИ, 2016. — С. 100-105. 

28. Кузнецов А.О. Регіональний розвиток / А.О. Кузнецов // 

Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – Т. 

5: Територіальне управління / наук.-ред. колегія: О. Ю. Амосов (співголова), 

О. С. Ігнатенко (співголова) та ін.; за ред. О. Ю. Амосова, О. С. Ігнатенка,А. 

О. Кузнецова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ ―Магістр‖, 2011. – 408 с. – -

322. 

29. Кушнір М Щодо забезпечення дієвості агенцій та фондів 

регіонального розвитку у реалізації потенціалу розвитку регіонів України. 

Аналітична записка [Електронний ресурс] / М.Кушнір, І. Валюшко // 

Офіційний сайти Національного інституту стратегічних досліджень. – Режим 

доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/710. 

30. Латинін М.А. Нормативно-правове забезпечення етапів 

стратегічного планування у сфері державного управління регіональним 

розвитком в Україні / М. А. Латинін, А. І. Гнатенко // Теоретичні та 

прикладні питання державотворення : зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – № 2. – С. 

179 – 195. 

31. Лебединська О. Державне регулювання регіону: проблеми та 

перспективи / О. Лебединська, І. Валентюк // // Вісник Національної академії 

державного управління при Президентові України. - 2010. - № 3. - С. 151-156. 

32. Лукашов О.О. Стратегічний розвиток регіону під впливом викликів 

глобалізації: концептуальна постановка / О.О. Лукашов // Теорія і практика 



 115 

державного управління. - 2016. - №3. 

33. Мамонова В. В. Формування територіальних кластерів як 

інструменту регіонального розвитку : наук. розробка / В. В. Мамонова, Ю. О. 

Куц, О. М. Макаренко та ін. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с. 

34. Мамонова В. Державна регіональна політика: проблеми формування 

правової бази / В. В. Мамонова // Публічне управління: теорія та практика : 

зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-

во ―ДокНаукДержУпр‖, 2010. – № 1 – 178 с. 

35. Мельник Ю.М. Теоретико-методичні основи формування стратегій 

розвитку регіону на базі екологічних інновацій / Ю.М.Мельник // Соціально-

економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. 

ред. д-ра екон. наук, професора О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський 

державний університет, 2012. – С. 405-420. 

36. Монев П. Регіональний розвиток та політика Болгарії в процесі 

європейської інтеграції [Електронний ресурс] / П. Монев. – Режим доступу: 

http://www.freu-conference.engec.ru/upload/files/28-33.pdf. 

37. Нижник Н.Р. Системний підхід в організації державного управління 

/ Н.Р. Нижник, О.А. Машков. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 160 с. 

38. Омаров Ш.А. Еволюція розробки стратегій соціально-економічного 

розвитку Харківської області / Ш.А. Омаров // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. – 2014. - №9. – С.72-78. 

39. Організація регіональної та місцевої влади: досвід держав-членів 

Європейського Союзу: Спеціальне доповнене видання Українсько-

європейського журналу з міжнародного та порівняльного права / Бюро 

економічного менеджменту та правових досліджень. – К.: ВСЕОМ, 2005. 

40. Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року: 

монографія / М.М. Добкін, С.І. Чернов, Г.А. Кернес та ін. – Х.: Видавничий 

Дім «ІНЖЕК», 2010. – 512 с. 

41. Основы региональной экономики / [отв. ред. А.Г. Гранберг]. – М.: 

Экономика, 2000. –  



 116 

42. Основы устойчивого развития Харьковской области до 2020 года : 

монография / М.М. Добкин, С.И. Чернов, Г.А. Кернес, Ю.А. Сапронов, В.С. 

Пономаренко, Н.А. Кизим, С.В. Авершин. – Х. : Издательский Дом 

«ИНЖЭК», 2010. – 528 с. 

43. Полеся В.М. Стратегічне планування розвитку регіонів України: 

основні поняття, механізми розробки та проблеми / В.М. Полеся, О.П. Гавура 

// Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2013. - № 4. – С. 

166-174. 

44. Помаза-Пономаренко А.Л. Стратегія як засіб стабільного розвитку 

України / А.Л. Помаза-Пономаренко // International scientific journal. - 2015. - 

№ 7. - С. 12-15. 

45. Про асоціації органів місцевого самоврядування : Закон України від 

16.04.2009 № 1275-VI [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради 

України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1275-17. 

46. Про впровадження системи стратегічного планування та 

прогнозування : Указ Президента України від 01.10.2008 № 884/2008 

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/460/99. 

47. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного 

і соціального розвитку України : Закон України від 23.03.2000 р. № 1602-ІІІ // 

Відомості ВРУ. – 2000. – № 25. – С.195. 

48. Про державне стратегічне планування : Проект Закону України від 

03 листопада 2011 року № 9407 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 

Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=9407&skl=7. 

49. Про державні цільові програми : Закон України від 18 березня 2004 

року № 1621-IV [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради 

України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1621-15. 

50. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 

01.08.2010 р. № 2411-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. 



 117 

– Ст. 527. 

51. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 

05.02.2015 № 156-VIII [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної 

Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19. 

52. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування 

регіональних стратегій розвитку : Наказ Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України від 29.07.2002 р. №224 [Електронний ресурс] 

/ Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – 

Режим доступу: http://www.me.gov.ua/. 

53. Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу 

та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1186 [Електронний ресурс] / 

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1186-2011-п. 

54. Про затвердження Стратегії інтеграції України до ЄС : Указ 

Президента України від 11.06.1998 № 615/98 [Електронний ресурс] / 

Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615/98. 

55. Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 8 вересня 

2005 р. № 2850-ІV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 40. 

56. Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і 

програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України : 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 № 504-р 

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2006. 

57. Райнін І.Л. Основи стратегії розвитку Харківської області / І.Л. 

Райнін // Форум права.- 2016. - №1. – С. 224-232. 

58. Регіональна комплексна програма соціально-економічного розвитку 

Харківської області до 2010 р. – Х. : Харківська обласна державна 

адміністрація, 1999. – 92 с. 



 118 

59. Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: 

стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських 

стандартів політики. Аналітичний звіт / К.Меддок, О. Мрінська, А.Ткачук, 

Ю.Третяк. – К. : Проект ЄС «Підтримка регіонального розвитку в Україні», 

2014. – 452 с. 

60. Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи 

розвитку: аналіт. доп. / C.О. Біла, О.В. Шевченко, В.І. Жук, М.О. Кушнір; за 

ред. С. О. Білої. – К.: НІСД, 2011. – 104 с.  

61. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного 

розвитку: монографія / [З.С. Варналій, А.І. Мокій, О.Ф. Новікова, С.А. 

Романюк, В.І. Чужиков та ін.]; за ред. З.С. Варналія [Електронний ресурс]. – 

К.: Знання України, 2005. – 498 с. 

62. Реутов В.Є. Закономірності і парадигми регіонального розвитку / В. 

Є. Реутов. // Ефективна економіка. - 2010. - № 9. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_9_31. 

63. Реформування державного управління регіональним розвитком: 

стан, проблеми, перспективи / С. О. Біла, О. В. Шевченко, М. О. Кушнір, В. І. 

Жук [та ін.]. – К. : НІСД, 2012. – 96 с. 

64. Реформування державного управління регіональним розвитком: 

стан, проблеми, перспективи / С. О. Біла, О. В. Шевченко, М. О. Кушнір, В. І. 

Жук [та ін.]. – К. : НІСД, 2012. – 96 с. 

65. Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку: [пркт. 

посіб.] / Б.Боврон, А. Вігода, Г.Девідсон та ін. – К. : К.І.С., 2008. – 214 с. 

66. Романюк С.А. Розвиток регіонів у відкритій економіці: теорія, 

політика, практика: монографія / С.А. Романюк. – К. : НАДУ, 2013. – 375 с. 

67. Свистович М. Стратегічне планування в Україні: історія та 

проблеми впровадження / М. Свистович // Вісник Національної академії 

державного управління при Президентові України. - 2012. - № 2. - С. 46-53. 

68. Сментина Н.В. Запровадження стратегічного планування 

економічного та соціального розвитку територій в Україні / Н.В. Сментина // 



 119 

Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 2(1). - С. 168-174. 

69. Сментина Н.В. Особливості методології стратегічного плануваня в 

системі державного управління соціально-економічним розвитком територій 

/ Н.В. Сментина // Вісник Сумського державного університету. Сер. : 

Економіка. - 2013. - № 4. - С. 67-80. 

70. Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості : зб. 

матеріалів «круглого столу» / за ред. С. О. Білої. – К.: НІСД, 2011. – 88 с. 

71. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 

роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та 

ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с. 

72. Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на 

період до 2011 року / Пономаренко В.С., Кривцов О.С., Кизим М.О., Бубенко 

П.Т. та ін. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 204 с. 

73. Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на 

період до 2015 року : монографія / Аваков А.Б., Пономаренко В.С., Бабаєв 

В.М., Кизим М.О. та ін. – Х. : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2008. – 352 с. 

74. Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на 

період до 2011 року / Пономаренко В.С., Кривцов О.С., Кизим М.О., Бубенко 

П.Т. та ін. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 204 с. 

75. Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на 

період до 2015 року : моногр. / Аваков А.Б., Пономаренко В.С., Бабаєв В.М., 

Кизим М.О. та ін. – Х. : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2008. – 352 с. 

76. Стратегія сталого розвитку Харківської області на період до 2020 

року. – Х. : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2010. – 112 с. 

77. Теоретико-методологічні засади державного управління: 

формування понятійного апарату : [метод. рек. / авт. кол. : В. В. Корженко, В. 

В. Говоруха, О. Ю. Амосов та ін. ; за заг. ред. В. В. Корженка]. – К. : НАДУ, 

2009. – 56 с. 

78. Токарчук Т. Визначення депресивних регіонів в Україні з 

урахуванням Європейського досвіду // Наукові записки. – Т. 30. – Економічні 



 120 

науки. – НаУКМА. – К.: ВД ―КМ Академія‖. – 2004. – С. 70 – 77. 

79. Третяк Ю. Внесок програми ЄС «Підтримка політики регіонального 

розвитку в Україні» у становленні нової державної регіональної політики / 

Ю. Третяк // Стратегія розвитку. – 2016. - №1. – С. 58-70. 

80. Харченко Н. П. Поняття механізму держави, наукові пошуки 

теоретико-правової дефініції / Н. П. Харченко // Ученые записки 

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 

―Юридические науки‖. – 2007. − Т. 20 (59). − № 2. – С. 278–284. 

81. Чечель О.М. Принципи та механізм державного регулювання 

економіки / О.М. Чечель // Вісник Академії митної служби України. Сер. : 

Державне управління. - 2013. - № 2. - С. 103–111. 

82. Чужиков В.І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна 

методологія: монографія / В.І. Чужиков. – К.:КНЕУ, 2008. – 272 с. 

83. Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона: факторы и 

методы создания / Л.С. Шеховцева // Маркетинг в России и за рубежом. - 

2001. - №4(24). – С.11-16. 

84. Allain-Dupre D. Assigning Responsibilities across Levels of 

Government: Trends, Challenges and Guiding Principles for Policy-Makers / D. 

Allain-Dupre; OECD Working Paper on Fiscal Federalism. - Paris: OECD, 2018. - 

105 c. 

85. Bradford N. Canadian regional development policy: Flexible governance 

and adaptive implementation [Електронний ресурс] / N. Bradford; Background 

paper prepared for the seminar ―Multi-level governance for regional economic 

development: a focus on flexibility and adaptability‖. - Paris: OECD, 2017. - 23 

January. - Режим доступу : https://www.oecd.org/cfe/regional-

policy/Bradford_Canadian-Regional-Development-Policy.pdf. 

86. Storper M. The Regional World: Territorial Development in a Global 

Economy / M. Storper. - New York: The Guilford Press, 1997. 

https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Bradford_Canadian-Regional-Development-Policy.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Bradford_Canadian-Regional-Development-Policy.pdf

